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 A húsvét mindig egy kicsit zajosabb ünnep, mint a többi, egy kicsit nagyobb a nyüzsgés, egy kicsit 
mintha eseménydúsabb is lenne, mint a többi ünnepünk. Adódik ez talán a húsvéti szokások sokaságából, 
vagy az ilyenkor szokásos jövés-menésből, de talán a természet felpezsdülése, a tavasz rügyfakasztó ereje is 
benne van ebben az érzésben. Biztosan ez is mind hozzájárul ahhoz, hogy a húsvét egy kicsit pergősebbnek 
tűnik. 
 Ha a Szentírás lapjairól elolvassuk a húsvéti történetet. akkor ugyan ezt állapíthatjuk meg, vagyis, 
hogy az események nem nyugodtan zajlanak. Olvashatjuk, hogy az asszonyok már hajnalban indulnak, 
az angyal láttán földre esnek, majd rohannak, de futnak a tanítványok is, Péter és János, összejönnek, 
bezárkóznak, és még lehetne sorolni, hogy egy pár óra alatt mennyi minden történik. És ez a húsvéti 
nyüzsgés Mária Magdalénával kezdődött, az ő felismerésével, a feltámadott Krisztus megismerésével. És 
ezután futótűzként terjed a hír, hogy Jézus nincs a sírban és e hír miatt szinte az egész tanítványi sereg 
felbolydul, mintha most még inkább megmozdulna Jeruzsálem mint virágvasárnap, de most inkább a 
tanítványok, a Mestert követők szívére vonatkozik ez, mint a nagy jeruzsálemi tömegre. De miért is történik 
mindez, hiszen Krisztus megmondta, előre jelezte, hogy mi fog történni? Azért, mert nem ezt várták. Úgy 
tűnik, mintha a tanítványok Jézus sírba helyezése után nem vártak volna semmit. Talán egy kicsit meg is 
nyugodtak, hogy vége. Vége a folyamatos zaklatásnak, a farizeusok szidalmának. Visszahúzódtak, talán 
azon gondolkodtak, hogy visszatérnek a régi életükhöz, foglalkozásukhoz. Nem sok idő telt még el a 
szeretett Mester keresztre feszítése óta, de a tanítványi sereg talán már kezd valami újon gondolkodni. 
Még ott vannak bennük a csodák, a tanítások, biztosan bele is épült az életükbe, de most talán bennük is 
kérdésessé válik Jézus személye. Ki is volt Ő valójában? Péter Krisztusnak, Isten Fiának vallotta Jézust, de 
most mégis azzal lehetnek tele gondolatai, hogy Isten Fia ott fekszik a sírban a hatalmas kő mögött. 
 Lehet, hogy ők az utolsó percig is kiálltak mesterük mellett, ott voltak a kereszt alatt, talán csodára 
vártak, talán azt várták, amit a Jézus mellett megfeszített gonosztevő is elvárt Isten Fiától, mégpedig, hogy 
szálljon le a keresztről. De most már vége, mindennek vége. Jézus meghalt, sírba tették, a sír szájára még 
követ is hengerítettek. És ebbe a szomorúságukba, lehet csalódásukba, amikor már kezdik lezárni életüknek 
a Mester mellett töltött időszakát, jön a hír, hogy Jézus nincs a sírban. 
 Mária Magdaléna is a halott Jézushoz indult, de nem találta. Mi lehetett az ő lelkében? Milyen 
gondolatok járhattak a fejében, amikor elindult a sírhoz? Az evangéliumok leírják, hogy a sírhoz menő 
asszonyok azon tanakodtak, hogy vajon ki hengeríti el a követ, hogy férnek majd Krisztus testéhez, hogy 
tudják majd őt bebalzsamozni? De az ilyen, mondhatni technikai jellegű kérdéseken túl mi foglalkoztatta az 
asszonyokat, mi foglalkoztatta Máriát? Talán ott volt bennük is a kétely: hogyan lehetséges, hogy Krisztus 
halott. Hogy történhetett ez meg? Miként lehet az, hogy az az ember, aki belőle is ördögöket űzött ki, 
aki meggyógyította gyógyíthatatlannak vélt betegségét, aki visszaadta neki a teljes életet az most halott? 
Miként lehet az, hogy most annak a bebalzsamozására indult, aki halottakat támasztott fel, halálos kórban 
szenvedőket gyógyított meg. Talán ezekkel a gondolatokkal a szívében indult el Mária már hajnalban a 
sírhoz. Biztosan nagy fájdalma hajtotta ilyen korán a sziklasírhoz, hogy ott Mesteréhez közel tudjon sírni, 
ott tudjon gyászolni. De amikor a sírhoz ért és behajolt a sírba két angyalt pillantott meg. Jézus nem volt 
ott. Nem elég, hogy ártatlanul kínozták, keresztre feszítették, de még el is vitték a holttestet. És Mária most 
már ezért sír, és ezt mondja a sírban ülő angyaloknak: Elvitték az én Uramat és nem tudom, hogy hova 
tették – most már ez fájdalmának, könnyeinek oka. Nincs meg a test, nem tudja bebalzsamozni, már ennyit 
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sem tehet meg azért, aki meggyógyította őt. Hiába kelt fel korán, hiába jött most ide, mert a test már nincs 
a helyén. Még inkább elszomorodik Mária. Milyen nagy lehetett az ő fájdalma. A nagyheti események, 
Jézus elfogása, kihallgatása, keresztre feszítés még mind ott van ennek az asszonynak a lelkében. Szinte 
még a fülébe csengenek Krisztus utolsó szavai, még ott van előtte, ahogy leveszik a halott testet a keresztről 
és sírba helyezik. Napok óta csak a fájdalom, csak a könnyek, és most még ez is, hogy valaki elviszi a 
holttestet. 
 Mária számára szinte már elviselhetetlen a fájdalmaknak ez a sokasága, már nem is tud 
könnyeinél tovább látni. Már azt sem látja, már csak hallja, aki szól hozzá, aki megkérdezi: Asszony mit 
sírsz, kit keresel? Hallja Jézust, de nem ismeri fel. Ott van mellette, de még mindig keresi. Ott áll előtte, de ő 
még mindig csak a fájdalmat látja, a halott testet keresi. Mindegy, hogy ki áll előtte, nem számít ha a kertész 
is az, csak adja vissza a testet, mert neki most ez a legfontosabb. Ott áll előtte Jézus, de nem ismeri fel. 
 Velünk is hányszor előfordult már, hogy ott állt előttünk Jézus és nem ismertük fel, belépett 
az életünkbe és mi nem is tudatosítottuk. Ő meg akart állítani, meg akart óvni valamitől, de mi nem 
ismertük és tovább mentünk. Ott állt mellettünk betegségünkben, de mi nem ismertük és csak magunkkal, 
a mi hiányainkkal, problémánkkal voltunk elfoglalva. Ott állt gyászunkban, vigasztalni próbált, de mi 
nem engedtük, mert Máriához hasonlóan csak a követelés hangzott ajkunkról: add vissza. Add vissza az 
egészségem, add vissza a családom, a gyermekem, add vissza a munkahelyem, add vissza a szeretteim! 
Krisztus oly sokszor ott állt előttünk, de mi nem láttunk túl magunkon, tervünkön, nem ismertük fel Őt, 
mint ahogyan Mária sem ismerte fel Krisztust.. És ekkor Jézus azt mondta: Mária! Nevén szólítja ezt a 
szomorú asszonyt. Mert Jézus ismeri Máriát, még annak ellenére is, hogy Mária nem ismerte fel Őt.  
Jézus ismer mindnyájunkat, nem csak névről, de lélekből is. Máriáról is tudja, hogy miért van hályog 
a szemén, mi homályosítja a látását, tudja, hogy honnan fakadnak a könnyek, tudja, hogy miatta van a 
gyásza, és nem korholja, nem neheztel rá, amiért nem ismerte meg Őt, csak nevén szólítja. Mert tudja, hogy 
ennyi elég ahhoz, hogy a pikkelyek Mária szeméről lehulljanak, tudja, hogy ennyi elég, hogy a könnyek 
felszáradjanak, a gyász örömre változzon, hogy az asszony szívében halott Jézus élővé váljon. És ekkor 
Mária megfordulván monda néki: Rabbóni, ami azt teszi Mester.
  Mária megfordult, de nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Egy pillanat alatt átrendeződnek 
lelkében a dolgok, az eddig kereső asszony megtaláltatott. Az asszony kereste Jézus testét, de Jézus találta 
meg az asszony lelkét. Milyen csodálatos ez, hogy pillanatok alatt megvilágosodnak a dolgok, más értelmet 
kapnak az események. 
 A nagypéntek sötétsége világossággá változik, az emberi szív fájdalma örömre fordul, mert a 
Mester nem halott hanem él. Add vissza a testet mondta Mária, de Jézus többet adott ennél: adta önmagát 
nemcsak nagypénteken a keresztre, de húsvét hajnalán is a lelkekbe, hogy van remény. Van remény, mert a 
sír nem a végpont hanem a kezdet, az örök élet kezdete, hiszen Krisztus is a sírból támadt fel. Van remény, 
mert a gyászolók megvigasztaltatnak, a sírók könnyei letöröltetnek, a Krisztust keresők megelégíttetnek. 
 De mit kell tennünk, ha megismertük Őt, a feltámadás Urát? Jézus azt mondta Máriának, hogy 
menj az én atyámfiaihoz és mond nekik. Menj és add hírül, tégy bizonyságot, meséld el nekik, hogy mi 
történt. És Mária elment és hirdette, hogy feltámadt az Úr. 
 Kedves Olvasó Testvérem! Ha megismerted Jézust és te is Mesterednek tudod szólítani Őt, akkor 
e húsvéti nyüzsgésben neked is időt és alkalmat kell találni arra, hogy elmondd: feltámadt a Krisztus! Régen 
szokás volt húsvét hajnalán úgy köszönteni a másikat: feltámadt Krisztus, s a köszönést így fogadták: igen, 
bizonnyal feltámadt. Jó lenne, ha ez az őskeresztyén szokás, mondhatni bizonyságtétel, nem csupán egy 
köszönési forma lenne, de bevésődne szívünkbe, beépülne életünkbe, mindennapjainkba, cselekedeteinkbe, 
hogy a feltámadás reménységével, az örök élet reménységével élhessük mindennapjainkat. Mert akkor a 
húsvét már nem csupán a látogatások, a locsolkodások, a vendégvárások miatt lenne eseménydús, hanem 
azért is mert igyekeznénk elmondani, bizonyságot tenni családunkban, térségünkben, népünk között, hogy a 
sír üres, mert Krisztus feltámadt. Mindnyájunkért feltámadt, hogy majd nekünk is lehessen feltámadásunk, 
örök életre való feltámadásunk. 
      Molnár István
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Krisztus a feltámadás
 Jézus Krisztus mondja: Én 
vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én 
bennem, ha meghal is él: És aki csak él és 
hisz énbennem, soha meg nem hal. 
                                             (Jn 11,25-26)
 
 Az Írás egyetlen igéje sem fejezi 
ki világosabban az Úr Jézusnak a halál, a 
bűn zsoldja feletti korlátlan hatalmát. 
 Isten ezt mondta Ádámnak: A jó 
és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel, meg kell halnod. (1Móz 2,17) 
Az ember többre becsülte azt, hogy az ördögre hallgasson és evett a fa gyümölcséből. 
Így jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, így minden emberre átterjedt a halál 
azáltal, hogy mindenki vétkezett (Róm 5,12). De Krisztus azért jött, hogy lerontsa a 
Sátán munkáját: Halála által megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis 
az ördögöt (Zsid 2,14). Bármily félelmetes lehet is a halál hatalma, Krisztus hatalma 
mégis végtelenül felette van az ellenségének, mert Ő Isten Fia. De hogy a Sátánt és a 
halált legyőzze be kellett hatolni az ellenség területére, a halál porába kellett feküdnie 
(Zsolt 22,16). Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért 
(1Pt 3,18). Ő kapta helyettünk azt a fizetséget, amit mi megszolgáltunk, vagyis a halált. 
Mindenki, aki hit által és élő reménységgel birtokolja Krisztust, mint az Ő életét, megvan 
a feltámadás és az örök élet bizonyossága, mert az ilyen élet felett sem a Sátánnak, sem 
a halálnak nincsen hatalma. Bár a halál még véget vethet földi életünknek, de mikor 
Krisztus eljön, kinyilvánítja a feltámadás és az élet hatalmát azáltal, hogy életre kelti 
testünket, amely romolhatatlanságba és halhatatlanságba öltözik majd.
 Micsoda? Hihetetlen dolognak tetszik néktek, hogy Isten halottakat támaszt 
fel? Sokan nem tudják hinni, hogy lesz halottak feltámadása. Könnyedén elhisszük, 
hogy Isten emberré lett. Elhisszük, hogy emberek gyógyultak meg, hogy a víz borrá 
változott. De azt tényleg elhisszük-e, hogy a halottak feltámadnak? Az, hogy mi is fel 
fogunk támadni, sokakban már csak szavakban él. Pedig ha nincs halottak feltámadása, 
hiábavaló a hitünk és az igehirdetésünk is. Az Isten világot teremtett, Neki van hatalma 
arra is, hogy életet támasszon fel!
 
 Fohász: Kegyelmes Isten! Te tudod a legjobban, hogy mennyire gyenge a 
hitünk, hogy mennyire nem tudjuk elhinni a Te csodálatos dolgaidat. Ezért kérünk, 
erősíts meg bennünket arra, hogy igaz és egészséges hitünk legyen a feltámadásról, 
hogy ezáltal értelmet nyerjen a hit és az igehirdetés. Ámen.
       Bányácski Béla
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Gyülekezetünkben történt

Lelki gazdagságot nyertünk

 Ökumenikus istentisztelet a keresztyén egyházak, a református, római katolikus, 
görög katolikus hívek és lelkészeink részvételével a templomainkban az imahét alkalmából 
Királyhelmecen.
 Este hat óra van. A hívek a harangszó hívó szavára este egybegyűltünk a templomainkban, 
hogy Istent dicsőítő énekeket énekeljünk, és közös imával fohászkodjunk a mi Urunkhoz és az 
Ő Szent Fiához, Jézus Krisztushoz a népek között megértésért és békességért, amint azt Jézus 
Krisztus ígérte mindnyájunknak: az én békességemet adom nektek, amit a világ nem adhat – 
hisz erre vágyik minden ember a földön. Kértük Isten megváltó kegyelmét Jeruzsálem népének 
életére.
 A felolvasott szentleckét Mózes II. könyvéből, Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írt 
leveléből, János apostol evangéliumból, Máté apostol evangéliumából hallgattuk meg, amelyek 
megtérésre hívnak bennünket. Lelkészeink igehirdetéseiből hallottuk, hogy Jézus Krisztus 
elhívott minket, hogy együtt imádkozzunk a Krisztusban hívők egységéért. Ebben segítségünkre 
van Máté evangéliuma, amely drága forrás minden hitben élő ember számára. Ne féljünk! Az 
Úr Krisztus követésében való szent szolgálatban a békesség és Isten országának eljövetelét 
hirdessük. Jézus Krisztus azt ígérte az övéinek, hogy feltámadása után előttük megy Galileába. 
Most is előttünk megy, de vajon mi követjük-e Őt? Keressük Őt úgy a jelenben, mint a jövőben, 
keressük a keskeny utat, amely hozzá vezet az élő Jézus Krisztushoz, aki örökké él. Ezért jöttünk 
mi is ide a templomba, hogy Őt kövessük, hogy Ő velünk legyen itt és egész életünkben, mert 
Ő kimeríthetetlen kincsesbánya a mi számunkra. Hirdetjük tanítását, örökkévaló szeretetét. 
Míg a sírt felkereső asszonyok a halott Jézus keresték, mi az élő Jézust keressük naponként 
imádságainkban! Ahol Ő jár ott szeretet van, ott hit van, ott béke és áldás van, hol áldás ott 
Isten is ott van. Jézus él, nem félünk, mert hitünkben naponként megerősít. A Szentlélek által 
segít egymás terheinek elhordozásában, Ő a valóság az igaz Isten. Cselekedeteinkkel tegyünk 
hitet minden nap, és hirdessük az Ő dicsőséges eljövetelét. Legyünk állhatatosak, beszéljünk 
az Ő cselekedeteiről, aki betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel. Meghalt értünk a 
keresztfán, hogy nekünk örök életünk legyen, elnyerjük bűneink bocsánatát. Az Ő szeretetében 
együtt vagyunk, legyünk kitartóak a hitünkben, amely ha olyan pici is mint a mustármag, az 
imádkozásunk által gyarapodik.
 Zárjuk szívünkbe az itt hallott Isten igéjét és az gyümölcsözővé lesz. Váljon élővé 
bennünk a hit, a szeretet, legyünk alázatosak, hogy semmi se szakíthasson el a mi Urunktól, a 
Jézus Krisztustól. Az Evangélium, az örömhír akkor válik valósággá, ha a szívünkben termő 
talajra talál. Hagyjuk, hogy Isten megtegye a csodát, a Szentlélek újítson meg minket, melegítsen 
hittel és reménységgel töltsön el. Szeressük egymást, mint Jézus Krisztus mondta, hogy arról 
ismerjenek meg benneteket, hogy Isten fiai vagytok, hogy szeretitek egymást.
 Közös imával fordultunk az Úrhoz a népek közötti háborúk megszüntetéséért, az 
igazságért a világ keresztyénségének egységéért.
 E rövid írásom szolgáljon emlékeztetőül azoknak, akik estéről-estére boldogan 
hallgattuk Isten Igéjének üzeneteit. Nem feledjük el azokat és lelki gazdagságot nyerünk. Ezért 
Istennek legyen hála.
      Szerdi Matild
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Bibliaismereti vetélkedő        

„Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok!”            
                (Jeremiás 1,7)
 Az Úr kegyelméből ez év március 26-án újra gyülekezetünkben került megrendezésre az 
egyházmegyei bibliaismereti vetélkedő, amelynek témája a következő volt: Próféták Isten kezében. 
Egyházmegyénkből 9 gyülekezetből 18 csoport érkezet, összesen 50 gyermek (néhányan sajnos 
lebetegedtek) és velük 12 kísérő – a felkészítő lelkészek és buzdító szülők. 
 Az alkalmat Nt. Molnár Éva, gyülekezetünk beosztott lelkésze nyitotta meg üdvözölve 
a jelenlévőket, és röviden felvázolva a nap programját. Ezt követően Nt. Kendi Csaba, bacskai 
lelkipásztor gitárkíséretével tanultunk néhány új éneket és ráhangolódtunk az áhitatra. A nyitó áhitatot 
Nt. Molnár Éva tartotta, aki a Sámuel történetéből választott igéken keresztül rámutatott arra, hogy az 
Úr nem csak az ő prófétáira bízott fontos feladatokat, hanem az ő mai tanítványaira is, mivel nekünk, 
keresztyéneknek is nagyon fontos küldetésünk van. Az Úr Isten nagyon jól ismer bennünket, s éppen 
ezért ő türelmes és kivárja, amíg az ő hívására választ nem adunk, mert az Úr minket nap, mint nap 
megszólít és hív. Sámueltől azt tanulhattuk meg ezen a délelőttön, hogy engedelmes és szófogadó 
volt. Amikor hallotta a hívást nem maradt az ágyban, nem tett úgy mintha nem halotta volna, hanem 
felkelt, segítséget kért az idős Élitől, hallgatott a tanácsára majd odafigyelt az Úr szavaira és megtette 
mindazt, amit Ő parancsolt neki. 
 Az áhitatot 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 a zsűrinek, mert nagyon felkészült csapatokkal találták magukat 
szemben. Szinte csak fél pontok döntöttek el egy-egy szoros küzdelmet. Ezért köszönet jár a felkészítő 
lelkészeknek és szülőknek, és nem utolsó sorban a gyerekeknek, akik rászánták szabadidejüket a 
tanításra és tanulásra.
 A királyhelmeci gyülekezetből a következő gyerekek vettek részt a vetélkedőn és adtak 
számot tudásukról:
 “A” kategória: Dako Fanni, Liska Nikolas, Nagy Evelin - II. helyezés
 “B” kategória: Bók Viktória, Szimkó Dániel, Varga Szabolcs - I. helyezés
 “C” kategória: Kondás Richárd, Nagy Szabolcs - II. helyezés
        Molnár Éva
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Népszámlálás
 Népszámlálás, összeírás, számbavétel, mindenki számít, – ezeket a szavakat egyre 
gyakrabban lehet hallani az utóbbi hetekben, amin nem is csodálkozhatunk, hiszen a tíz 
évvel ezelőtti népszámlálást követően újra számba vesznek bennünket. A számbavétel 
több mindenre kiterjed, több mindenre rákérdeznek, s bár névtelenül kell kitöltenünk a 
népszámlálási adatlapokat, de nagy-nagy felelősséggel és körültekintéssel, sőt az ősök 
iránti tisztelettel és a hitvalló felelősségével. Azért írom ezt, mivel a népszámlálási ívekre 
kerülő adatok rólunk szólnak. Az azokba kerülő adatok nem pusztán egy statisztikai számot 
adnak, amiket esetleg hosszú hónapokig, évekig elemezhetnek, amik sok hivatalnoknak 
munkát adnak, hanem a közölt adatok rólunk, személyes életünkről, őseinkhez, magunkhoz 
és az élő Istenhez való viszonyunkról is tanúskodnak. 
 A Szentírásban is van szó népszámlálásról, számbavételről. Lukács evangélista 
tudósítása Jézus születéséről éppen azzal kezdődik, hogy egy népszámlálásról számol be: 
Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az 
egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. 
Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. /Lk 2,1-3/ Bár összeírás volt 
azokban a napokban, az Úr Jézus születésének a napjaiban, de sok mindenben különbözött 
a mostani összeírástól, népszámlálástól. Itt nem csupán a technikai különbözőségekre kell 
gondolni. Nem csupán arra, hogy ma már nem kötelező mindenkinek a "maga városába" 
mennie, vagy hogy ma már a nőket és a gyermekeket is külön számba veszik, vagy hogy akkor 
még nem lehetett interneten számba vétetni. Az elsődleges különbség az akkori és a mostani 
népszámlálás között magában az összeírás céljában van. Akkor a római birodalom ura, 
Augustus Caesar nem egy statisztikai adatot akart kapni, hanem az adóköteles személyeket 
akarta számba venni. Így nem csoda, hogy ez az összeírás zúgolódásra adott okot Isten 
választott népén belül, hiszen adóterhek kivetését vetítette előre, mely adót egy pogány, 
magát isteni rangra emelő uralkodó irányába kellett fizetniük. Tényként állapíthatjuk meg, 
hogy az akkori római népszámlálás nem statisztikáról, adatokról szólt, hanem anyagilag 
megterhelhető, adókötelessé tehető személyekről. 
 A népszámlálás ma sem csupán statisztikai adatokról szól. Egy számbavétel mindig 
a számot adó, magáról információkat közlő személyről is szól, és szól jogokról, lehetőségekről 
és szól kötelezettségekről. Kötelezettség akkor is volt, hiszen a számba vett adóköteles 
személyeket nyilvántartották és meg kellett adniuk "a császárnak, ami a császáré". Vagyis 
az akkori népszámlálás kötelezettségeket rótt a római birodalom lakosaira. Meglátásom 
szerint ez a most sorra kerülő népszámlálás is kötelezettségekkel jár, de elsősorban az állam 
részéről. S hogy miért írom mindezt? Azért mert a politikai erők a statisztikai adatokra 
támaszkodva hoznak döntéseket, adnak vagy éppen elvesznek lehetőségeket, esetleg 
jogokat. A népszámlálási statisztikai adatokra támaszkodva mondják ki egy-egy megyére, 
régióra, hogy milyen a fejlődés üteme, mennyire elmaradott, vagy éppen milyen arányban 
élnek a kisebbségek. Ezen adatok alapján adnak egy-egy régiónak lehetőséget arra, hogy 
különböző pályázatokban részt vegyenek, anyagi forrásokhoz jussanak. De ami számunkra 
ennél is számottevőbb, a statisztikai adatok alapján döntenek arról, hogy egy-egy település 
helységnévtáblája olvasható legyen-e anyanyelvünkön (mégha olykor hibásan is), vagy 
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hogy a hivatali ügyeinket minden gond és szégyenkezés nélkül intézhessük magyarul, 
vagy, hogy kulturális életünket milyen mértékben támogassák. De könnyen elképzelhető, 
hogy ugyancsak a statisztikai adatok alapján akarják majd megítélni, hogy milyen állami 
támogatásban részesüljenek az egyházak, vagy hogy egy adott közösségben, egyházban 
hány lelkészre van szükség, hány lelkész szolgálhat. A népszámlálás kötelezettségeket ró 
az államra és lehetőségeket, jogokat ad a számunkra, persze ez utóbbi csupán akkor, ha 
minderre a politikai akarat és szándék is megvan. 
 A fentieket figyelembe véve látnunk kell azt, hogy valóban mindenki számít. 
Számítunk magyarként és számítunk reformátusként. Így identitásunk, személyiségünk 
mindkét pillérét vállalnunk kell. Ezt hozzuk magunkkal: anyanyelvünket, nemzetiségünket, 
felekezeti hovatartozásunkat, és amikor ezekről számot adhatunk, akkor vonakodás nélkül 
meg kell tennünk. Hiszem, hogy ez nem pusztán lehetőségeink, jogaink kivívásához 
szükséges, hanem ez keresztyéni kötelességünk is. Ha hisszük, hogy minket az Isten 
teremetett és hogy teremtői szándékának részesei vagyunk, akkor hinnünk kell, hogy nem 
véletlenül születtünk oda ahová születtünk, nem véletlenül magyar nyelven kezdtünk el 
gagyogni és nem véletlen a felekezeti hovatartozásunk sem. Ezt az életünket meghatározó 
isteni szándékot vállalnunk kell. Vállalnunk kell nemzetiségünket, beszélt nyelvünket, 
vallásunkat. Egyszerűen szólva nem tehetjük meg, hogy azt amivé az Isten rendelt, 
amivé teremtett, amilyennek látni akart, arra azt mondjuk hogy nem, azt nem vállaljuk, 
s helyette mások, esetleg magunk választotta nemzetiségűek akarunk lenni. Éppen ezért 
szól ez a népszámlálás a statisztikai adatokon túl rólunk, magunkhoz, őseinkhez és teremtő 
Istenünkhöz való viszonyunkról. Megtagadhatjuk múltunkat, elődeinket, hitvalló őseinket, 
amivel meglátásom szerint nem csupán őket, de magunkat is megtagadjuk, mindazt 
amivé teremtett minket az Isten. Azonban vállalhatjuk is azt, amivel születtünk, amiben 
élünk, amiket drága örökségként és – reményeim szerint – a még drágább jövő zálogaként 
magunkkal hozunk. Vállalhatjuk és vállalnunk kell magyarságunkat, anyanyelvünket, 
mert ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez. Vállalnunk kell felekezeti hovatartozásunkat, 
reformátusságunkat, mivel ezzel Krisztust vállaljuk és valljuk, aki azt mondta, hogy aki 
vallást tesz őróla az emberek előtt, arról Ő is vallást tesz a mennyei Atya előtt. 
 A népszámlás 
kötelezettség az állam 
részére, lehetőségek és jogok 
forrása a felvidéki magyarság 
számára, de mindezeken 
túl hitvallási lehetőség és 
kötelesség a magát Isten 
teremtményének látó 
keresztyén ember számára. 
Ezzel a tudattal és ezzel a 
felelősséggel töltsük majd ki 
a népszámlálási íveket! 
         Molnár István 
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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!

- Ünnepi alkalmaink - 
Április 16. - Virágvasárnap

 9:30 - Pólyán
10:30 - Királyhelmec
15:00 - Királyhelmec 

Április 17. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Április 18.. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Április 19. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Április 20. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Április 21. - Nagypéntek
9:30 - Pólyán

10:30 - Királyhelmec
15:00 - Királyhelmec

Április 22. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Április 23. - Húsvét I. napja
9:00 - Pólyán, úrvacsoraosztással

10:30 - Királyhelmec, úrvacsoraosztással
14:00 - Pólyán /legátus szolgál/

15:00 - Királyhelmec /legátus szolgál/
Április 24. - Húsvét II. napja

10:30 - Királyhelmec /legátus szolgál/
11:30 - Pólyán / legátus szolgál/

13:45 - Szolnocska /legátus szolgál/ 
15:00 - Királyhelmec /legátus szolgál/

A betegek és idősek részére háznál is kiszolgáljuk az 
úrvacsorát /nagypénteken 11:30-tól/. 

Az úrvacsorával élni kívánók igényüket 
jelezzék a Lelkészi Hivatalban.

Ünnepi legátusként Langschadl István, ötödéves 
komáromi teológus szolgál gyülekezeteinkben.

Csécsi Imre 
Fogadástétel

Református magyar vagyok,
Halálomig az maradok.

Vallásomnak semmi foltja,
Tiszta, mint a mennyég boltja.

Ahogy én e tiszta vallást megszerettem:
Úgy áldjon meg, úgy szeressen Isten engem!

Arra való a vallásom,
Hogy a lelkem mennyet lásson;

Lásson örök üdvösséget,
Boldogságot, dicsőséget.

Az én hitem az Istennek szent igéje,
Melyért hullott Krisztusomnak drága vére.

Hit és élet! Igaz dolog,
Így írták az apostolok.

Ha elhagynám szent hitemet,
Megölném az életemet.

A hitlenek nem találnak vigaszt, enyhet
Lángjában a kárhozatnak, gyötrelemnek.

Vallásomnak nincsen ára,
Nem viszem én azt vásárra.

Azt, aminél drágább nincsen,
El nem adnám semmi kincsen.

És amiért ősapáink szenvedének:
Azt a vallást, drága vallást hogy vetném meg?

Ha betérek templomomba,
Nem vakít el semmi pompa.

Nem kell nekem semmi hívság,
Csak a lélek és igazság.

Nem imádom a jó Istent semmi másban,
Csak egyedül lélekben és igazságban!

Harcaim közt kitől féljek,
Ha vezérlőm tiszta lélek?

Krisztusommal élek-halok,
Szent nevéhez hű maradok.

Hűségemért tőle várom pályabérem…
Fogadom ezt! Isten engem úgy segéljen! 


