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A CÉL FELÉ
Egyet teszek: ami mögöttem van azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve
futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.
/Fil 3,14/
Azt írja Pál apostol, hogy egyet teszek, ami mögöttem van azt elfelejtem. Elfelejti a mögötte
lévő dolgokat, eseményeket. Milyen furcsa ezt éppen Páltól olvasni, aki olyan sokszor leírja egy-egy
levelében, hogy mi történt vele, de most mégis azt írja, hogy ami mögötte van, azt elfeledi. De el
lehet-e feledni a múltat, és egyáltalán el kell-e felejteni? Hiszen mi történne az egyénnel, vagy akár
egy közösséggel, egy néppel ha elfeledné, vagy egyáltalán ha csak el akarná is felejteni a múltat.
Bizony nagy baj lenne, és talán sokak életében ma azért van baj, mert tudatosan akarják őseik, elődeik
nyelvét, életét, történetét, múltját felejteni, s egy alapok nélküli újat kezdeni. Pál apostol nem ilyen
felejtést akar, ő nem a múltat akarja semmissé tenni, hogyan is tehetné, hiszen akkor azt kellene
elfelejtenie, hogy hogyan szólította őt meg Krisztus, hogyan hívta őt el a szolgálatra, akkor olyan sok
csodálatos eseményt kellene kitörölnie Pálnak az emlékezetéből, amit nem lehet. Azonban annak a
szónak, hogy elfelejteni van olyan jelentése is, hogy nem gondolni valamire, nem törődni valamivel,
vagyis nem az lesz ezen túl a fontos. Pál nem ragad meg a múltnál, a szép emlékeknél, hiszen mi is
történne vele. Képzeljük csak el, hogyha Pál apostol a damaszkuszi megtérése után, Jézus Krisztus
megismerése után leragadt volna abban az állapotban, akkor minden bizonnyal nem olvashatnánk a
leveleit a Bibliában, nem indult volna missziói útra. Életének nem ragadt le egy pillanatánál, mégha
nagyon fontos is, az életét meghatározó pillanat volt is az, hanem lépett, előre ment, Krisztus felé
és azt írja, hogy most már egyre törekszik, ami háta mögött van azt elfeledi, már nem az lesz a
legfontosabb, hanem valami más.
Milyen jó lenne, hogyha azok, akik legyökereztek életük egy pillanatában, azt hátuk mögött
tudnák hagyni, nem elfelejteni, hanem inkább Isten kezébe tenni, Istenhez engedni. Milyen sokan
vannak, akik leragadnak életük egy-egy szakaszánál. Vannak, akik már középkorúak, sőt talán már az
idősek közé tartoznak, de még mindig huszonévesként viselkednek. De le lehet ragadni egy szerettünk
gyászánál, egy nehéz fordulópontnál és nem lépni annál tovább. Le lehet ragadni egy sértésnél,
bántásnál, a másikkal szembeni haragnál és abban soha nem engedni és a másik felé soha meg
nem enyhülni. De elmondható a múltban való leragadás a hitéletre, az Istennel való kapcsolatunkra
vonatkozólag is, amikor leragadunk egy pillanatban, talán korábbi vallásos életünkben, gyermekkori
templomba járásunk élményének a pillanatában és azt várjuk mindig vissza, onnan nem akarunk
továbblépni, nem tudunk az élménykeresztyénségből, a tényleges Krisztus követés felé indulni. De
a múltnál való leragadás oly sokszor elmondható egyházunkról, gyülekezeteinkről is. És most nem
a megszokott, évtizedek óta változatlan istentiszteleti formára gondolok, hanem arra, hogy milyen
sokszor szeretnénk visszatérni a múltba, a hátunk mögött, vagy legalábbis az idősek háta mögött lévő
gyülekezeti életbe. Olyan sokszor lehet azt hallani a gyülekezeti életre, vagy a templomlátogatásra
utalva, hogy nem így volt az régen. Hogy akkor mennyien jártak templomba, mennyi volt a fiatal,
a gyerek, akkor tudtak áldozatot vállalni, még iskolát is fenntartani, egy-egy egyházi rendezvényre
tömegesen elmenni, és most pedig... Valahogy szívesen is emlegetjük ezeket, az idősek szívesen is
emlékeznek minderre, de mi van akkor ha itt, vagyis a múltban leragadunk. Ha nem lépünk tovább

a hitéletünkben, vagy ha nem lépünk tovább a gyülekezeti életben. Akkor bizony csak egyhelyben
topogunk fel nem ismerve az adott lehetőségeket, el nem mozdulva megöregszünk, belefásulunk még
az oly szép szolgálatba, tenni, szolgálni akarásba is.
Pál apostol azt mondja, hogy ami a háta mögött van azt elfelejti, de mindezt azért, hogy ami
előtte van annak nekifeszülve, egyenesen fusson a cél felé. Az igei összefüggést látva elmondhatjuk,
hogy azért meri Pál kijelenteni, hogy elfelejti a múltat, hogy félre teszi, Isten kezébe teszi le azt, mert
fontosabb a háta mögött lévő dolognál az, ami előtte van, fontosabb a cél, ami felé fut. Nekifeszülve
teszi mindezt Pál. Talán mindenkivel előfordult már az, hogy nekifeszült valaminek? Gondoljunk
csak egy-egy nagyobb teher megemelésére, amikor tényleg nekifeszültünk a megemelendő tárgynak.
Mi történt akkor? A teljes szervezetünk, minden porcikánk, még az arcizmaink is dolgozni kezdtek,
még talán a hangszálaink is megrezdültek, minden kicsiny testrészünk annak az egy valaminek, az
egy tárgynak, dolognak a felemelésén, odébb tételén fáradozott. Pál apostol azt mondja, hogy ő így
akar, nekifeszülve, minden porcikájával, szervezetének, testének, lelkének egész valójának minden
elemével csak azon akar lenni, hogy egyenest a cél felé fusson.
Milyen fontos ez, hogy Pál egyenesen a cél felé akar futni, amely célról azt mondja, hogy
az nem más mint az a jutalom, mely Isten elhívásából Jézus Krisztusban adatik. Pál egyenesen e
felé és céltudatosan fut. Nem akar letérni se jobbra, se balra, ő egyenesen, ismerve ezt a jutalmat,
úgy akar futni. Pál apostol ismerte az akkori görög sportot, sőt az akkori olimpiai játékokat a most
felolvasott igehely mellett leveleiben sok helyen használ a sportból kölcsönzött kifejezéseket. Pál
jól tudja, hogy mit kell tennie egy sportolónak, hogy elnyerje jutalmát, hogy milyen áldozatot kell
hozni azért, hogy a nyereményt elnyerje. Azt írja Pál a Korintusi gyülekezetnek: „Én azért úgy futok,
mint nem a bizonytalanra”. Vagyis ő biztos abban, amiért fut. Vagy éppen a Filippi levélben mondja
– utalva a szolgálatára –, hogy ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába,
és nem fáradtam hiába. /Fil 2,16/. Pál nekifeszülve akar futni a cél felé, mely cél Jézus Krisztus által
adatik.
Mindezek után joggal tehetjük fel magunknak a kérdést: vajon mi is így futunk, vajon így
igyekszünk azért a célért, ami Jézus Krisztusnál van? De kérdezhetnénk úgy is, hogy vajon mi futunk-e
nekifeszülve, és célegyenest Krisztus felé? Mert amíg ez nem így van, addig csak futkározunk, hol
erre, hol arra, de nem Krisztus felé, és nem az általa elnyerhető jutalom, az örök élet felé. Mert bizony
szoktunk mi igyekezni sok minden után. Pál apostol is igyekezett megtérése előtt, addigi életpályája,
futásának a célja nem más volt, mint a keresztyének kiirtása; s ma is sokan célt tévesztetten, hamis
célokra tekintve futnak. És mindközben azt kell mondjam, hogy hiába futnak, mert igazán célba érni
csak Jézus Krisztussal lehet. És Őt nem lehet eltéveszteni, de még csak az sem lehet, hogy Ő egy
legyen a sok cél közül, hogy belőle is egy kicsit, néha, vasárnaponként, vagy ünnepnaponként Őérte
is, felé is, Őt kitűzve célul, de az életünk más napjain hadd fussunk a magunk önös érdekei, céljai
felé. De ez nem lehet, egy futó sem futhat egyszerre két cél felé, egy íjász sem tud egyszerre két
célba lőni, így a mi életünk sem mehet két irányba, hogy hol erre egy kicsit, hol meg arra. Pál apostol
egyértelműen, egyszerűen mondja: ami előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé,
Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.
Nézzük meg, hogy életünkben mindeddig milyen célok felé futottunk, milyen céloknak
feszültünk neki igazából, hogy tényleg az volt-e a célom, hogy a Jézusban elnyerhető jutalmat
elnyerjem, a legnagyobbat, vagy pedig megelégedtem hamis célok apró jutalmaival. Mert ha ez így
volt is, akkor gondoljunk arra, hogy az Úr minket is hív, hogy mi is kövessük Pál apostolt abban,
hogy ami előttünk van, nekifeszülve, fussunk egyenest a cél felé, igyekezzünk Jézus Krisztus felé.
Tegyük ezt ne csak ünnepnapokon, vagy vasárnapokon, hanem minden nap, minden tettünkkel,
cselekedetünkkel, minden szavunkkal, gondolatunkkal, tegyük ezt az előttünk lévő nyáron is, a
szabadásunk, a pihenésünk ideje alatt is. Igyekezzünk azért a jutalomért, mely Jézus Krisztus által
lehet a miénk, hogy majd életünk végén mi is azt tudjuk mondani: Ama nemes harcot megharcoltam,
futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet
megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon. /2Tim 4,7-8/
						
Molnár István
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Nem veszendő dolgokon
„Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy
aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló
áletmódotokból. Hanem drága véren, a hibátlan és
szeplőtlen Báránynak, Krisztusnak vérén.”
(1Péter 1,18-19)
Amikor a Biblia azt mondja, hogy „Nem
veszendő dolgokon váltattatok meg atyáitoktól örökölt
hiábavaló életmódotokból”, egy üres értelmetlen,
haszontalan életmódra utal amely pusztulással
végződik. Azt mondja, hogy ez a „hiábavaló életmód” kapcsolatban van az ősökkel. Arról nem beszél
hogyan. A döntő dolog, hogy észrevegyük, miként szabadíttatunk meg a hiábavalóság kötelékétől. A
szabadító ereje határozza meg a szabadítás mértékét.
Arany és ezüst erőtlen arra, hogy segítsen. Jézus szenvedése és halála biztosítja azt,
amire szükség van: nem arany vagy ezüst, „Bárány Krisztus vére, aki hibátlan és szeplőtlen”.
Megállapítottuk, hogy a megváltás és a bűnbocsánat, a megtisztulás és a megszentelődés középpontja
egyaránt az Úr Jézus vére. Ezért minden megtérés, bármily csodálatos legyen is az, nem valódi, ha
azt nem az Úr Jézus vére munkálta. A bűnös kizárólag az Ő vére által engesztelődhet ki Istennel, nem
pedig valamilyen vallási-erkölcsi megfordulás által. A léteznek különböző áramlatok, nem tekintik
az Úr Jézus vérét fő dolognak, nem teszik azt középpontba , persze ez nem azt jelenti, hogy nem is
említik az Úr Jézus vérét..
Tudniuk kell továbbá a keresztyén hivőknek, hogy vannak olyan látszat megtérések, amelyek
nem viselik magukon az Isteni elpecsételés bélyegét, és hogy ezek a megtérések első pillantásra nem
is különböztethetőek meg az igazi, valóságos megtérésektől. Erre a tényre hívja fel a figyelmünket az
Úr Jézus a konkoly ill. a búza példázatával (Mt 13,25-26) .
Gondosan vizsgálja meg az ember, hogy egy áramlat vagy mozgalom Jézus Krisztus vére
által a Szentlélek ereje által nyerte-e az életet, vagy pedig egy másik „élet” munkálkodik. Mert
nyomatékosan hangsúlyoznunk kell azt az örök igazságot, hogy mindama kísérlet, amely saját
keresztyén módszerekkel, vagy emberi rendelésekkel akarja az embereket megtéríteni, Istennel
kiengesztelni, félelmetes megtévesztés – konkoly!
Vér kiontása nélkül nincs bűnök bocsánata (Zsid 9,22). És ha valaki százszor is bizonyságot
tesz arról, hogy Jézus Krisztus új emberré tette őt, akkor ez a vélemény mind a százszor megtévesztés,
ha megtérése nem a Róma 3,25-be vetett élő hitben történt: Mert Isten Őt Jézust rendelte engesztelő
áldozatul azoknak, akik az Ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa Isten ugyanis az előbb
elkövetett bűnöket elnézte türelme idején. . Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki
eszi az én testemet és issza az én véremet, az énbennem marad, és én őbenne. (Jn 6;53,56) Figyeljünk
a Jelenések könyvének Igéjére: Legyőzte őt (a Sátánt) a Bárány vérével (12,11). Így nagyon is érthető,
hogy az ősellenség a vért, a maga győzelmes erejében minden lehetséges módon gyöngíteni igyekszik.
Sajnos sokaknál sikerül is ez neki, kiváltképpen napjainkban, amikor Isten megengedi, hogy hatalma
egyre nagyobb legyen a földön. És aki Isten gyermeke létére a megváltás központi igazságát , amely
a bűnbocsánat és a megszentelődés kezdete és vége mennyen és földön, a Bárány vérének erejét
elvenni vagy gyöngíteni vagy mellékessé tenni engedi, az nem győztes többé, hanem a tévelygés által
legyőzött. Isten gyermekei vegyétek észre, hogy milyen időket élünk.
Fohász: Oltalmazzad, Uram egyházadat, Szent nyájadat, mely vallja szent Fiadat, Ki
bűneinkért Ártatlan bárányként szenvedett sok kínt. (275. dics. 5.v.)
							
Bányácski Béla
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Gyülekezetünkben történt
Cursillosok gyülekezetünkben
Január 16-án, "cursillos" vendégeket fogadtunk gyülekezetünkben. A
magyarországi vendégek röviden bemutatták e megújulási mozgalmat, a cursillot. A
beszámolók, mondhatni bizonyságtételek nagyon meggyőzőek és magukkal ragadóak
voltak, s így nem csoda, ha az alkalmon résztvevők vágykozást éreznek egy-egy cursillos
hétvégén való részvételre, amire a lehetőséget is felkínálták a magyarországi testvérek. De,
hogy mi is az a cursillo, arról álljanak itt a vendégek bemutatkozó sorai:
A református cursilló egy háromnapos összejövetel, amely alkalmat kínál
a református keresztyén hit igazságainak megismerésére, személyes megélésére.
Tapasztalatok szerint a keresőket és kétkedőket a válaszok megtalálásában segíti, míg a
hit útján járóknak megerősítést, feltöltődést, hitük elmélyülését adja. A cursilló (spanyol
eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent.
A cursilló segítségével a vallásosak, de a hittől, egyháztól távol lévők, a maguk
módján Istenhívők is meggondolhatják és átélhetik, mi a keresztyén megközelítés és válasz
életük kérdéseire. Három nap alatt (csütörtök 17,30-tól vasárnap 18-ig tart, bentlakással,
teljes ellátással) olyan sokat nyújt, amire a legtöbben egy életen át emlékezni fognak.
A cursillókat adományokból fedezzük, ezért a részvétel térítésmentes. Adományokat a
helyszínen is örömmel fogadunk.
A cursilló nem csak a vallásos embereknek való. A cursillót nagyrészt laikusok
(nem lelkész egyháztagok) tartják. Mondandója a tapasztalatok szerint a résztvevők
nemétől, családi helyzetétől, felekezetétől, korától, képzettségétől és társadalmi helyzetétől
függetlenül is érvényes. A három nap alatt megélt hitbeli tapasztalatok nem ritkán kisebbnagyobb változásokhoz vezetnek a résztvevők életében.
A cursilló, a Biblia alapján, abban segít eligazodni, hogy mit jelent közösségben
élni Istennel a mai világban. Segít elfogadni, vagy újra átélni, hogy Isten gyermekei
vagyunk, hogy Isten szeretet, és Atyánk személyesen megszólít bennünket, és gondot visel
ránk.
A cursilló a tapasztalatok szerint örömöt ad, aktivizálja az embert, és tettekre
sarkall, hogy magunkat és környezetünket is jobbá tegyük. A cursilló azokat hívja, akik
hatással vannak környezetükre. A cursilló célja, hogy az evangélium az élet megélt valósága
legyen. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha az ember személyesen kerül közelebb Istenhez.
A magyarországi testvérek indittatást éreznek arra, hogy a református cursillo
alkalmakat, ezt a megújulási mozgalmat Felvidékre is elhozzák. Az első ilyen magyar
református cursillora 2010. november 18-21. napjaiban kerül sor Közép-Szlovákiában. A
mozgalommal és a cursillo hétvégékkel kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Lelkészi
Hivatalban lehet kapni, ill. a cursillos hétvégére szóló jelentkezési lap is kérhető a hivatalban.
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3 in 1
Ez esztendőben a Zempléni Egyházmegye új kezdeményezése az az ifjúsági
alkalom, melynek megnevezsére a 3 in 1, vagyis 3 az 1-ben fantázianév lett kitalálva.
A havi rendszerességgel megvalósuló alkalom mindig más-más gyülekezetben kerül
megrendezésre, s így március folyamán a királyhelmeci gyülekezeti házban jöttek össze
a fiatalok. Amikor az egybegyűlt ifjak véleményét kérdeztük a 2010. március 27-én,
Királyhelmecen sorra került alkalomról, volt, aki így nyugtázta az együtt töltött szombat
délutánt: kezd összeszokni a társaság. Ez új ifjúsági alkalom még csupán második
alkalommal lett megszervezve, de voltak pillanatok, amikor valóban azt lehetett érezni,
hogy együtt dobban a jelenlévők szíve, hogy egyre gondolnak, hogy egyet akarnak, s ez
nem más, mint együtt lenni, s közösen megérezni az Úr közelségét, szeretetét, megváltó
kegyelmét. „Kezd összeszokni a társaság” érzését azok érezhették meg, akik jelen voltak,
akik nem sajnálták az idejüket, a szombat délutánjukat, hogy közösségben legyenek az Úr
előtt. Szabadon döntöttek, szabadon jöttek, s meghallhatták, hogy mi is az igazi szabadság,
ugyanis ez alkalommal a szabadság témáját próbáltuk közösen feldolgozni, azt megbeszélni,
melyhez jó alap volt Nt. Kendi Csaba, bacskai lelkész felvezető áhítata. Majd a fiatalok
egy-egy papírra vetett szóban, képben, érzésben próbálták megragadni, hogy szerintük mit
jelent szabadnak lenni, majd azt, mind nagyobb körben próbálták megbeszélni, s a meglévő
megfogalmazásokból új fogalmakat alkotni. A végére három csoport maradt, akiknek a
fogalmaiból, érzéseiből, szabadság értelmezéséből a következő szavak, szókapcsolatok
születtek: szárnyalás, végtelen határozottság, mennyei kapu. A szabadság fogalmának,
ez a játékos formában történő feldolgozása nem csupán a témában való komolyabb
elgondolkodásra késztette az ifjakat, de a közös munka, a különböző helyekről érkezők
távolságtartó gátjait is áttörte. Ezt követően került sor a csoportos beszélgetésekre, ahol egy
kicsit még inkább elmélyülhetett a társaság az említett témában. Mindezek után következett
a frissítő, ahol kötetlenül, mondhatjuk, hogy immár szabadon beszélgethettek a jelenlévők.
Áldott alkalom volt; a kisgéresi áldott kezdett után, áldott folytatás, amiért csak az
Úré a hála.
Az alkalom sok-sok zenével, énekkel volt tarkítva, amiből kiindulva valóban
elmondható, hogy kezd összeszokni a társaság. Reméljük, hogy a későbbiekben sorra
kerülő alkalmak még inkább összerázzák a jelenlévőket, s még inkább felrázza a bodrogközi
református fiatalokat, hogy minél többen legyenek, akik összeszoknak, akik szeretnek
együtt lenni, együtt énekelni, imádkozni, az Úrra figyelni, s valóságosan szabadon, azaz
valóságosan Krisztussal élni.

A Zempléni Egyházmegye internetes elérhetősége:
www.refzem.eu
A gyülekezet internetes elérhetősége:
www.refkoinonia.sk
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Egyházmegyei bibliaismereti vetélkedő gyülekezetünkben
Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal …” /Mt13,3/
Az Úr kegyelméből ez év április 18-án újra megrendezésre került gyülekezetünkben
az egyházmegyei Bibliaismereti vetélkedő, amelyre a gyerekek és ifjak az Úr Jézus
példázataidból készültek fel. Örömteli volt, hogy ez éven újabb gyülekezetek kapcsolódtak
be és ez által új barátokra tehettünk szert a vetélkedő alatt. Egyházmegyénk 13 gyülekezetéből
(Ágcsernyő, Bacska, Bodrogszentes, Királyhelmec, Kisgéres, Kistárkány, Kistoronya,
Ladmóc, Nagygéres, Örös, Perbenyik, Szőlőske, Tiszacsernyő) 23 csoport érkezett és velük
a felkészítők, a lelkészek, ill. a gyermekeket kísérő szülők.
A templomban Nt. Molnár István, gyülekezetünk lelkipásztora köszöntötte
a jelenlévőket, és röviden felvázolta a nap programját. Ezt követően Nt. Kiss Miklós
gitárkíséretével tanultunk néhány új éneket és ráhangolódtunk az áhítatra. A nyitó áhítatot Nt.
Szaszák Malvin tartotta, aki válogatott igeverseken és az azok által kínált képeken keresztül,
úgy mint a madár, a liliom, a mag, és a juh arra mutatott rá, hogy Isten hogyan szól hozzánk
a természeten keresztül, hogy Ő táplál bennünket, öltöztet, gondunkat viseli és szüntelenül
hívogat. Az áhítatot követően a csapatok hozzáláttak a munkához. Ki-ki a korcsoportjának
megfelelően először kitöltette az írásbeli tesztlapot, melyet Szaszák Malvin, Dócs Szilvia és
Molnár István készítettek. Az írásbeli javítását követően megkezdődtek a szóbeli vizsgák.
El kell, hogy mondjam, nagyon nehéz dolga volt mind a három zsűrinek, mert nagyon
felkészült csapatokkal találták magukat szemben. Szinte csak fél pontok döntöttek el egyegy szoros „küzdelmet”. Ezért köszönet jár a felkészítő lelkészeknek és szülőknek, és nem
utolsó sorban a gyerekeknek, akik rászánták szabadidejüket a tanításra, ill. a tanulásra.
Az írásbeli és szóbeli vizsga feszültségét, egy kellemes ebédet követően,
egy ügyességi vetélkedővel vezettük le. Míg elkészült a kiértékelés, s míg készültek az
emléklapok, Nt. Kiss Miklós vezetésével egy nagyon jó hangulatú órát töltött el a társaság,
összemérve ezúttal nem csak tudásukat, hanem ügyességüket is. E jó hangulatú játék után,
melyet Kiss Otília készített, következhetett a kiértékelés.
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Ez éven először versenyezhettek 2. és 3. osztályos tanulók, akik elvárásainkat
felülmúlva teljesítettek a vetélkedőn. Nagyon ügyesek és bátrak voltak. Ebben a
kategóriában versenyzett Bók Barbara, aki 3. helyezést ért el. Külön dícséret illeti őt azért,
mert más gyülekezetekből érkező csoportokkal szemben ő egyedül vállalta a tudáspróbát.
A 2. kategóriában a Királyhelmeci csoport, 3 másik gyülekezettel együtt első
helyezést ért el. Ebben a kategóriában gyülekezetünkből a következő gyerekek vetélkedtek:
Bók Viktória, Varga Szabolcs, Szimkó Dániel.
A 3. kategóriában, melyben már a legnagyobbak versenyeztek, gyülekezetünket
képviselő ifjaink, név szerint Nagy Szabolcs és Szimkó Balázs, első helyezettek lettek.
Gyülekezetünk gyermekeinek, ifjainak e helyről is gratulálunk az elért szép eredményekért.
Ez éven is kinek-kinek korának megfelelően igyekeztünk ajándékokat biztosítani,
s így a gyermekek evangéliumi tartalmú könyveket, kifestőket vagy éppen játékokat
kaptak ajándékba, melyeket jó reménység szerint, a Szentírás mellett majd otthon gyakran
forgatnak és használnak is. A gazdag tárgynyeremények biztosításához és a vetélkedő
megszervezéséhez a Szülőföld Alap is hozzájárult, amiért e helyen is köszönetet mondunk.
Meg kell valljam, hogy bár a nap elején sok félelmem volt, hogy minden rendben
lesz-e, elférünk-e, s izgultam a gyermekekért is, azonban a nap végén mindenki nagy
mosollyal és boldogan tért haza. Úgy gondolom, és azt érzem, hogy ez azért volt, mert
mindvégig velünk volt az Úr. Ő megáldotta nem csak ezt a gyönyörű napot, hanem a mi
felkészülésünknek az óráit is. Legyen ezért hála és dicsőség Őnéki. Soli Deo Gloria!
Molnár Éva

Nagypénteki passiós istentisztelet

Április 2-án, nagypéntek ünnepének délutáni istentiszteletén rendhagyó módon
emlékeztünk a mi Urunknak az Úr Jézusnak halálára. Gyülekezetünk kátéoktatásra járó
ifjai, több héten keresztül készültek erre a napra, elmélyülve a nagypénteki történésekben,
énekeket tanulva és szemléltető táblákat készítve. A délutáni istentiszteletre érkező
testvéreinket kisebb meglepetés fogadta a templomkertben. Az ifjak öt szemléltető táblán
próbálták megjeleníteni nagypéntek lényegét, vagyis azt, hogy miért kellett az Úr Jézusnak
meghalnia a kereszten, és ez mit jelent a mi számunkra.
A passiós istentiszteleten a Máté evangéliumában található szenvedéstörténetet
hallhattuk, melyet ifjúsági és énekeskönyvi énekek kísértek. Az áldás után a gyülekezeti
tagok nem távoztak üres kézzel, hiszen a fiatalok mindenkit egy saját készítésű igés
kártyával ajándékoztak meg, melyen a következő ige állt: „Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” /Jn3,16/

Uram Jézus! Szükségem van Rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem
a kereszten. Kinyitom életem kapuját és befogadlak Téged, mint Uramat, Megváltómat. Te irányítsd az életemet! Tégy olyanná, amilyen Te
akarod, hogy legyek! Ámen.
Húsvét nagyhete előtt megtekintett Jézus élete c. film megtérő imája
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Imaséta Királyhelmecért
2010. május 2-án imasétára került sor Királyhelmec városának utcáin. Az először
meghirdetett alkalom ötlete a városról szóló negatív hírek olvasásából, ill. meghallásából adódott.
Nincs könnyű helyzetben e keleti régió. A magas munkanélküliségről, munkahelyek hiányáról
sok „helmeci”, és sok-sok „bodrogközi” nem csupán az újságok hasábjairól értesül, hanem sokan
a mindennapok tapasztalataként élik meg. Ennek következményeként sokan külföldre mennek,
és a sok esetben megalázó feltételekkel kínált munka vállalásakor nem pusztán a büszkeségüket
teszik félre, de – mégha oly nehezen is – hosszabb, vagy rövidebb időre elhagyják családjukat.
A most felnövekvő generációra nézve ennek csupán becsült következményei, de mindenképpen
negatív következményei lesznek. A külső körülmények nagyban befolyásolják egy település
életét, a lakosok mindennapjait, azonban a nagy szétdobáló, a gonosz erői belülről is próbálják
bomlasztani közösségeinket. Tény, hogy a város egyre inkább szétforgácsolódik, szinte minden
szinten a pártoskodás jelenik meg, és a személyeskedésen, az egyéni érdekek előtérbe helyezésén
túl a nagynak tűnő pártpolitika és sok esetben a közügyekkel szembeni érdektelenség és közöny
is megjelenik. Mit lehet tenni? S lehet-e egyáltalán az egyházaknak, a Krisztust prédikálóknak
valamit cselekedni? Ezek a kérdések merültek fel a református gyülekezet lelkészeiben, mely
kérdésekre az egyértelmű válasz, a közös imádkozásban fogalmazódott meg. Vagyis imádkozni
kell a városért, imádságban kell az elé az Úr elé vinni Királyhelmec városát, az itt élőket, aki
eddig is, még a korunknál nehezebb időszakokban is megőrizte településünket, megőrizte
népünket. A közös imádkozás tovább gondolásába, az imaséta megtervezésébe már bevontuk a
helyi római katolikus és görög katolikus gyülekezetek lelkészeit is. Az egyezetéseket követően
a helyi gyülekezetekben, valamint a város különböző intézményeiben is meghirdetésre került a
várost körülfogó imaséta.
Május első vasárnapjának délutánján nem tudtuk, hogy mennyien fogunk elindulni.
Nem tudtuk, hogy mennyien lesznek; egyáltalán, hogy még vannak-e, akiknek fontos, hogy
városunk ügyét, az itt élőket az
Isten elé vigyék. Nem tudtuk, hogy
lesznek-e, akiket nem tántorít el
a borult idő és a szemerkélő eső a
„sétálva imádkozástól”. Nem tudtuk,
de mára már tudhatjuk, hogy bizony
vannak, voltak – nem is kevesen –,
akik imádkozni akartak a városért, akik
úgy érzik, hogy az Isten elé kell vinni
mindazt, ami megterhel, ami elválaszt,
ami megkötöz, és az Úrtól kell elkérni
mindazt, aminek híjával vagyunk,
vagyis a szeretetet, a békességet, a
megértést.
A három felekezet a saját templománál
a maga gyülekezetéért könyörgött,
majd elindultak a találkozási pont felé,
vagyis a város főtere, a Millennium
tér felé. Innen már közösen indult a
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sokaság, melyhez az egész imaséta során folyamatosan csatlakoztak, vagy éppen azok, akiknek
hosszú volt az útvonal, elmaradtak, s így több mint kétszázan vonultak végig a könnyűnek
és rövidnek nem nevezhető útvonalon. Az Istent dicsőítő énekeket éneklő gyülekezet a város
különböző pontjain megállva, különböző dologért adott hálát, vagy éppen kért el az Úrtól. Így
a 6 állomáshelyen (Millennium tér, Szlovák Tannyelvű Alapiskola, görög katolikus templom
melletti tér, gimnázium, kórház, Magyar Tannyelvű Alapiskola) közösen fohászkodtunk a
nemzetünkért, a gyermekekért, fiatalokért, az egységért és egyetértésért, a családokért, a
betegekért, szenvedőkért, orvosokért, ápolókért, pedagógusokért és nevelőkért. Az utolsó
állomáson, a Hősök terén az egész gyülekezet közösen mondta el a papíron előre kiosztott
imádságot, melyben az Isten gondviselő és oltalmazó kezébe helyeztük Királyhelmec városát,
a régiónkat és annak lakosait. Ezt követően az Úri imádsággal fohászkodtunk Istenhez, majd a
három felekezet lelkészei áldásmondással bocsátották el az imasétát végigjáró, Királyhelmecért
imádkozó sokaságot.
A jelenlévők őszinte szívből énekelhették a 167. dicséretünk sorait, hiszen azt
érezhették, hogy május első vasárnapjának délutánján nagy csodadolgot művelt az Isten.
Ugyanakkor azzal a reménységgel térhettünk haza, hogy Urunk „csodaművelése” nem szűnik
meg, hogy még van terve Királyhelmeccel, van terve régiónkkal és népünkkel. Az Ő kezébe kell
helyezni ezután is az itt élőket, és Tőle kell elvenni mindazt, amit már elkészített a számunkra,
legyen az gyülekezet, város, ország, vagy éppen nemzet.

Hidat, szeretethidat építettünk
Királyhelmecen is bekapcsolódtunk
a Kárpát-medencei református egyházak
közös önkéntes összefogásába, a Szeretethíd
elnevezésű programba. A konfirmációra készülő
ifjak építettek hidat a szeretet hangjai által, hiszen
a Majláth utcai idősek otthonába látogattak el
és énekükkel, szavalataikkal tették szebbé az
ottani istentiszteletet. Az ifjak már hetekkel
korábban elkezdtek készülni. Kiválasztották
az énekeket, megkapták a verseket s egy sokak
számára új formában hirdették Urunk mindenkit befogadó szeretetét. Egy rövid ideig – amíg az
idősek otthonában voltunk – híd épült generációk között, hiszen nem csupán az idősek hallgatták
a fiatalokat, hanem az ifjak is meghallgatták az időseket, akik röviden beszámoltak életükről,
sorsukról, mindennapjaikról. Sok esetben a beszámolójukból a hála hangjai csendültek ki, hiszen
még az olykor nagyon nehéz életekben is megtapasztalhatták Isten gondviselő kegyelmét. Ifjú,
szolgáló testvéreink igés kártyát készítettek és azzal ajándékozták meg az időseket, mintegy
példázva, hogy Istennek igéje kortól, helytől, állapottól függetlenül mindenkihez szólni akar.
Az otthon lakói mellett a vezetők, ápolók, alkalmazottak is kedvesen fogadták szolgálatunkat,
amit egy kis édességgel igyekeztek is megköszönni. Reméljük, hogy a Szeretethíd nem csupán
egy program volt, hanem ez alkalom kapcsán lelki értelemben is híd épült a fiatalok szívében az
idősek fel, s az alkalmon résztvevők szívében Isten igéje felé.
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Konfirmáltak csendesnapja
Május 16-án került sor gyülekezetünkben a konfirmációra, amikor 12 ifjú testvérünk tett
vallást hitéről, s ily módon felhatalmaztatott az úrvacsorával való élésre. Mindenkor nagy esemény
az Úrvacsora vétele, melyben Krisztus érettünk történt váltsághalálában és Urunk bűnbocsátó
kegyelmében erősödhetünk meg. E nagy esemény előtt elcsendesedésre hívtuk gyülekezetünk
legifjabb konfirmált tagjait, vagyis azokat, akik ebben az esztendőben konfirmáltak. A május 22-i
alkalomra kissé álmosan érkeztek a fiatalok, azonban a fáradtság hamar elmúlt, legalábbis egy időre,
mivel a nagy vacsoráról szóló példázat alapján tartott áhitat után egy kis „munkára” fogtuk az ifjakat.
Három csoportra osztva őket, azt beszélték meg, ill. írták papírra, ami számukra pozitívum, vagy
negatívum volt a konfirmációra való felkészülés folyamán. A kiscsoportos megbeszélés után közösen
próbáltuk a jó, ill. rossz dolgokat megvitatni. Ezt követően különböző játékokra került sor, melyben
nyilvánvaló volt, hogy a két év, mégha hosszúnak tűnik is, kevés volt ahhoz, hogy a csoporttagok
teljesen egymásra hangolódjanak. A vidám játékok után közösen megebédeltünk, majd egy szabadtéri
játékban, a viking sakkban a lányok és a fiúk külön csapatot alkotva mérték össze ügyességüket.
A döntetlen eredmény után ismét a gyülekezeti házba mentünk, ahol különböző kisfilmeket nézve
próbáltuk megbeszélni a konfirmáció utáni állapotukat, Istenhez, egyházhoz, gyülekezethez való
viszonyunkat. Az ekkorra már szellemileg kellően elfáradó fiatalokra még egy játékfilm várt, ami a
viccesen-komoly témája ellenére is elnyerte az ifjak tetszését. A közösen töltött idő elgondolkodtató,
továbblendítő, mélyre néző volt, így nem csoda, hogy a délután végére fáradtan indultak haza a
fiatalok.

Segítség az árvízkárosultaknak
Az utóbbi hetek mindenkit foglalkoztató kérdése az árvíz volt: hol milyen magas a víz,
bírják-e a gátak, bírják-e az emberek, mely települések vannak közvetlen veszélyben, hová tört be
a víz, hány házat, települést, életet mosott már el. Királyhelmecen és a környező településeken is
vannak, akiknek nagy erőfeszítéseikbe került, hogy a víz ne okozzon értékeikben nagy kárt, hogy ne
a házuk, hanem „csak” a kertjük, pincéjük kerüljön víz alá. Vannak azonban olyanok, akik minden
erőfeszítésük ellenére sem tudták megakadályozni, hogy a pár napra úrrá lévő víz ne törjön be a
házukba, s ne tegyen tönkre mindent, amit évek, évtizedek alatt felépítettek, gyűjtöttek, amiben, s
amivel éltek. Magyarországról is sok elszomorító híreket lehetett hallani az árvízi károkról, hiszen
ott egész települések kerültek víz alá, s nem egy esetben házak váltak lakhatatlanná, és családok
lettek a víz által kisemmizettekké. Persze ez sok kérdést felvethet, sokféle válasz, magyarázat
születhet, de mindenekelőtt a segítségnyújtás szándéka fogalmazódhat meg bennünk. Szükség van a
segítségre – halljuk mindenhonnan, és a kérések meghallása, lehetőségeink meglátása után segíteni
szerettünk volna. Így amikor hírt vettünk a Tiszáninenni Református Egyházkerület gyűjtőakciójáról,
azonnal felvettük a kapcsolatot az illetékesekkel és gyülekezetünk diakóniai lerakatából egy
furgonnyi használtruhának a magyarországi gyűjtőhelyre történő eljuttatásával próbáltunk segíteni
az árvízkárosultakon. A károkat látva talán csak nagyon kis segítség az, amit gyülekeztünk nyújtani
tudott, s minden bizonnyal még nagy szükség van az anyagi és a természetbeni segítségnyújtásra.
Egyénileg, de közösségileg, vagyis gyülekezetként is tovább kell gondolnunk a segítségnyújtás
további lehetőségeit, útjait, módjait, amikkel a víz elvonulása és a károk valós felmérése után mi is
tudunk még segíteni.
Köszönet azoknak az asszonytestvéreknek, akik segítettek a segély összeállításában és a
BELAX s.r.o. cégnek az elszállításért.
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2010. május 9-én ünnepi istentisztelet keretében került sor a pólyáni leányegyházközségben a konfirmációra. A konfirmáció alkalmával 3 pólyáni leány és egy szolnocskai ifjú tett
vallást hitéről és Krisztushoz való tartozásáról; név szerint: Füstös Klaudia, Kárász Eszter,
Kovács Dávid és Puskár Orsolya.

2010. május 16-án ünnepi istentisztelet keretében került sor gyülekezetünk életének
örvendetes és létfontosságú eseményére, a konfirmációra. A konfirmáció alkalmával 6 ifjú
és 6 leány tett vallást hitéről és Krisztushoz való tartozásáról. A konfirmáltak név szerint:
Galambos Gergő, Hornyák Norbert, Jesztrebi Tamás, Juhász Flórián, Juhász Réka,
Kondás Zsófia, Kovács Anna, Kovács Dénes, Leco Katalin, Szedlák Anna,
Szimkó Balázs, Varga Viktória.
11

Magyar Continental Singers
Királyhelmecen
Gyülekezetünk szervezéseként a Magyar Continental Singers idei
turnékörútjának egyik állomása Királyhelmec lesz. Az évente
összeálló, modern keresztyén gospel zenét játszó, közel harminc fiatal
tagból álló felekezetközi együttes látogatók ezreit gyönyörködtette
már el. A Magyarországon 20 éve létező Continental célja: bemutatni
az evangéliumot, hirdetni Isten üzenetét, bárotítani az embereket,
választ adni a Biblia szavain keresztül. Mindezt modern zene, színpadi
tánc, prózák, jelenetek, fények és egy nagyszerűen megtervezett
koncert keretében teszik.
A koncertre 2010. augusztus 16-án (hétfői nap), 19:00 órai kezdettel
kerül sor a Városi Művelődési Központban. A zenés evangelizációra, a
felejthetetlen élményt nyújtó koncertre, szeretettel hívunk mindenkit.
A Continental Singers egy hosszabb turné keretében érkezik közénk, és
a csoport tagjainak elszállásolását (kb. 25 fő) családoknál szeretnénk
megoldani. Kérnénk azoknak a gyülekezeti tagoknak, ill.családoknak
a jelentkezését, akik egy éjszakára szívesen fogadnák be hajlékukba az
önkéntesen szolgáló Continental Singers 1-2 tagját.

GYÜLEKEZETI NAPKÖZI TÁBOR
A KOINONIA jótékonysági alap és a Királyhelmeci
Református Gyülekezet napközi tábort szervez 2010.
július 12-16. között 8:00 - 15:00 óra alatt, melyre
szeretettel várunk minden 6-12 éves gyermeket.
A táborban különböző foglalkozásokkal, játékokkal,
bibliai történetekkel, énektanulással várjuk a
gyerekeket. A napközi a gyülekezeti házban lesz.
Tízórairól, frissítőről gondoskodunk.
Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni
a Lelkészi Hivatalban lehet.
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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!

