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 A gyülekezetbe való lelkészbeiktatásom alkalmával elhangzott bizonyság-
tételemben kiemeltem, hogy jó az Úr, s hogy örökké tart az Ő szeretete. Az Ő jósága 
személyes életemben, életünkben, de a gyülekezetünk, közösségünk életében is nyilvánvaló. 
Ha csupán röviden is, de utaltam rá, hogy ez abban is megnyilvánul, hogy az eltelt években 
sok mindent megengedett nekünk, közösségünknek. S nem sokkal azt követően, hogy a 
106. zsoltár 1. verse alapján elmondhattam, hogy mennyiszer jó volt hozzánk az Isten, 
újra azt tapasztalhattuk meg, hogy jó az Úr, s a háttérben is mozgatja a szálakat, emberi 
indulatokat. Írom, írhatom ezt azért, mert újra azt láthatjuk, tapasztalhatjuk, hogy egy kicsit 
tudunk előbbre lépni, újabb feladatokat elvégezni, a gyülekezeteink örökségét megóvni, 
ill. újítani. Királyhelmecen a templomfelújítás első szakaszához értünk a templomablakok 
kicserélésével; Pólyánban pedig az egykori kántortanítói lakás felújítása és gyülekezeti 
teremmé alakítása kezdődhetett el. Nem kis munka egyik sem; sőt elsőre úgy tűnhet, hogy 
a sokak által ténylegesen érezhető gazdasági válság közepette, ezeknek a munkálatoknak 
az elvégzése, gyülekezeteink, gyülekezeti tagjaink erejét, áldozatvállalását is meghaladó 
vállalások. Emberileg szólva talán valóban így van, azonban hiszem, hogy egy-egy 
feladathoz látva, a dolgoknak nem csupán az emberi oldalára tekintünk. Hiszen, ha így lett 
volna, ha mindenkor csupán az emberi erőt, meglévő anyagi javakat nézték volna, akkor 
a templomunk sem épült volna, akkor a reformátusság megtűrt felekezetként nem kezdett 
volna ahhoz, hogy imahelyet építsen, először fából, majd kőből. Ha csak az emberi oldalát 
nézték volna egy-egy elvégzendő feladatnak, akkor talán úgy gondolkodtak volna, hogy 
nincs jövő, nem lesznek hívek, akik jöjjenek, akik fenntartsák, akik a templomban keresik 
majd az Istennel való kapcsolatot. De templomépítő őseink nem csak az emberi oldalt és 
saját maguk érdekeit nézték, amikor templomot emeltek. 
 Ugyan ez mondható el a királyhelmeci egykori református iskolaépületről. 
Korabeli jegyzőkönyvek arról tanúskodnak a múlt század elejéről, hogy amikor már kicsinek 
bizonyult az iskola épülete a gyermekek befogadására, akkor elhatározta a presbitérium, 
hogy egy új, nagy és korszerű, két tantermes iskolaépületet épít. És az épület - szinte 
hihetetlen gyorsasággal - egy fél év alatt felépül; tavasszal megszületik a presbiteri döntés 
az iskola építéséről és szeptemberben már az új iskolaépületben kezdik meg a tanulást. 

Felújítunk
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Nem gondolom, hogy hatalmas tartalékai voltak akkor a gyülekezetnek, hanem inkább 
Isten segítségébe vetett hite, és felelősségtudata volt, s így tudott hozzákezdeni és így tudta 
elvégezni építő munkáját száz évvel ezelőtt a gyülekezet.
 De ha még közelebb lépünk az időben, akkor is azt kell kimondanunk, hogy jó az 
Úr, s hogy mindenkor kirendeli és eddig is kirendelte a szükségest. A gyülekezeti ház építése 
is Isten iránt való bizalommal indult, és a reménylett dolog valósággá vált. Még akkor is 
így volt ez, ha néha talán elfogyatkozni látszott az erő, a kedv, nem olyan mértékben jöttek 
önkéntesek, ahogyan reméltük, de utólag úgy tűnik, hogy ez is érettünk, gyülekezetünkért 
történt így. És azóta is sok felújítási munkálatot végezhettünk el az iskolaépületeken, 
parókián, és elkészülhetett az udvar is. Minden éven egy lépés, hol kisebb, hol nagyobb 
feladat. Persze felvetődhet a kérdés, hogy kell-e ez? Szükséges-e a folyamatos építés, 
újítás, javítás? Muszáj-e minden évben az épületekkel is foglalkozni? Úgy gondolom, 
hogy alapjában véve nem, hiszen nem az építés a gyülekezet, az egyház feladata, vagy 
legalábbis nem az épületek építése, javítása, hanem a lelki ház építése, ahogyan arra 
Péter apostol is utal (1Pt 2,5). Ugyanakkor van egy, a templomos ősök által hitből épített 
épületörökségünk, mellyel gondolni, foglalkozni kell, melyet - meglátásom szerint - a mai 
kor adta lehetőségeivel kell úgy használni, vagy éppen úgy felújítani, hogy az a lelki házzá 
épülést, a gyülekezet, közösség hitbeli erősödését szolgálja. E célból kezdődött el a pólyáni 
épület felújítása, vagyis, hogy a felújított épület gyülekezeti célt szolgálva, a pólyáni és 
a szolnocskai reformátusok hitbeli erősödését munkálja. A királyhelmeci templom külső 
felújításával sem csupán az épületet akarjuk megóvni az állagromlástól, melynek már most 
egyre nyilvánvalóbb jelei láthatók, hanem a következő generációkra tekintve is hozzá 
kellett fogni és el kell végezni ezt a munkát, hogy még azok számára is legyen istentiszteleti 
hely, akik utánunk jönnek, akik évek, vagy évtizedek múlva keresik majd az Istent, akik 
tudják, hogy templomba kell menni, ha házasodni, kereszteltetni, konfirmálni szeretnének, 
ha gyülekezeti közösségben akarnak hálát adni, énekelni, imádkozni, az Úr hajlékába kell 
menni, ha Isten igéjét akarják hallani, mert ha máshol már nem hangzik az igaz beszéd, a 
templomban még az hangzik majd. 
 Emberileg nem látjuk a felújítások végét. De hiszem, hogy ezen munkákban nem 
csak az emberi rész van ott. Csak sejteni tudjuk, hogy Pólyánban mit tud a gyülekezet ez 
évben az épület felújításból elvégezni, s Királyhelmecen is a felújításnak csak egy rövid, 
már elvégzett, s még ez évre tervezett szakaszát látjuk. Ugyanakkor hiszem, hogy az Úr 
előtt már ezek a munkálatok is végükhöz értek, s nála már most megvannak a segítők, 
a támogatók, az áldozatkész hívek, s tudja azt is, amit mi még nem tudunk, talán még 
nem is sejtünk. Így hát hordozzuk imádságainkban is gyülekezeteink fizikai munkálatait, 
felújításait is, mert bár nem előbbre valóak a lelki munkálkodásnál, lelki ház építésnél, de 
ez utóbbiért is hasznos és szükséges.
      Molnár István
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Jézus Krisztus mondja: 
"Én vagyok az út" /Jn 14,6/

 Amikor az Úr bejelentette távozását 
tanítványainak, hogy vissza fog térni Atyjának 
házába, ezt mondta nekik: "Ahova pedig én 
megyek, oda tudjátok az utat" /Jn 14,4/. Az az 
ember, aki engedetlensége által eltávolodott 
Istentől, saját erőfeszítéséből soha nem 
jutott el oda, hogy olyan utat találjon, amely Őhozzá visszavezette volna. Az elveszett 
Paradicsom utáni keresése semmi más, mint valami szüntelen és kétségbeesett ide-da 
bolyongás. "Mindnyájan tévelyegtünk, mint juhok, mindenki a maga útját járta." /Ézs 53,6/ 
"De Isten gazdag lévén irgalomban, az Ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett" /Ef 
2,4/. Megkönyörült ínségünkön és Krisztusban felénk közeledett. 
 Most pedig az eltévelyedett bűnös, aki az éjszakában tapogatózik és céltalanul 
világosságra és üdvösségre szomjazik, hallja, hogy egy szeretetteljes hang azt mondja neki: 
"Én vagyok az út" - az igazi, az egyedüli út. Ezen az úton félelem nélkül közeledhet Istenhez 
a bűnös és Ő Atyaként ismerheti meg. Megkapja a fiúság lelkét, amely által kiáltja: "Abbá, 
Atyám!". "Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé 
legyenek, mindazoknak, akik hiszen az Ő nevében" /Jn 1,12/. Egyedül Krisztus az az 
út, amely Istenhez vezet, "mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem 
igazakért, hogy Istenhez vezessen minket" /1Pt 3,18/.
 "Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek 
a Krisztus vére által" /Ef 2,13/. Krisztusban Istennek ilyen közelségébe elvezetve meg 
vagyunk híva valóban odajárulni "igaz szívvel és teljes hittel, mint akinek a szíve megtisztult 
a gonosz lelkiismerettől, testét pedig megmosták tiszta vízzel /Zsid 10,22-23/.
 Így tehát Krisztus az út, hogy az Atyához jussunk, olyan út, amely - mint mondtuk 
- az, aki hisz és bízik benne, az Atyához viszi.
 "Azért sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem 
eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény 
nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi 
Urunkban" /Róm 8,38-39/.  
 
 Fohász: "Majd ha véget ér a harc, s megpihentetni akarsz: megragadom jobbodat, 
s mennyországod befogad. Ámen. /464. dicséret 6. vers/
       Bányácski Béla



4

Gyülekezetünkben történt

 Az Úr csodásan működik - erről megbizonyosodhattunk 2012. április 29-én a 
verőfényes vasárnap délelőtti ünnepi istentiszteleten a királyhelmeci református templomban. 
A templom szép számmal megtelt lelkészekkel, vendégekkel és a gyülekezet tagjaival. Isten 
áldásával ünnepélyes keretek között lett beiktatva tisztségébe Nt. Molnár István. Az ünnepség 
Ft. Fazekas László püspök úr igeszolgálatával vette kezdetét.
 A lelkészbeiktatást Nt. Molnár Elemér esperes úr végezte, ami azért is volt rendkívüli, 
mivel nem sokaknak adatik meg, hogy saját fiát iktassa be lelkipásztori szolgálatba. Nehéz 
is volt elfogultság nélkül végezni a szolgálatot. A beiktatás után Bányácski Béla gondnok 
köszöntötte igével, majd Varga Jánossal, gondnoktársával átadták a gyülekezet ajándékát, a 
palástot. A fiatalok énekkel és egy verssel a "magvetésről" köszöntötték a lelkészt.
 A beiktatott lelkipásztor a szószékről tett bizonyságot az ő hitéről és vállalta a magvetés 
szolgálatát abban a gyülekezetben, amelyikbe közel húsz éve érkezett lelkészgyerekként és 
amelyikben 8 éve szolgál segédlelkészként.
 Az igeszolgálat után Fazekas Erzsébet tolmácsolásában hangzott el Nádudvari 
Nagy János Bíztató köszöntés című verse. A királyhelmeci gyülekezet részéről Kulcsár 
Eleonóra presbiter - e sorok írója - köszöntötte a beiktatott lelkipásztort, köszönve neki az 
eddig megtapasztalt szorgalmát, hűségét; Isten áldását kérte szolgálatára és életére, kérve, 
hogy tartsa meg őt az Úr ilyen hűségesnek, hogy méltó viselője legyen a palástnak. A pólyáni 
leányegyházközség részéről Kocsis Géza gondnok, majd a szolnocskai szórványgyülekezetből 
Csoma Barnabás is meleg szavakkal köszöntötte a lelkipásztort. A szinyéri gyülekezet 
is kifejezte jókívánságát. Ezt követően a Zempléni és az Ungi Egyházmegye lelkészei 
köszöntötték egy-egy igével a beiktatottat, bíztatva őt. A lelkipásztorok között köszöntötte 
testvére, aki szintén palástos lelkész, felidézve a gyerekkori szép emlékeket. Köszöntötte még 
négy unokatestvére, akik távolabbi gyülekezetekben szolgálnak. 
 A beiktatott lelkipásztor megköszönte az Úrnak, hogy gyengesége és erőtlensége 
ellenére is használja őt az Isten, hirdetheti az igét, részt vállalhat a magvetés szolgálatában, 
amit megköszönt Istenének, s hálát adott szüleinek is hitre nevelésükért és házastársának, 
aki a szolgálataiban is nagy 
segítséget jelent. 
 Mindezek után 
megköszönte a részvételt, a 
jókívánságokat, s szeretettel 
hívott mindenkit a gyülekezeti 
házba szeretetvendégségre. A 
meghívott vendégek a terített 
asztalnál folytatták ez áldott 
alkalmat. Mindezért legyen 
Istené a dicsőség.
       Kulcsár Eleonóra

Lelkészbeiktatás Királyhelmecen
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 Idén a királyhelmeci 
gyülekezet első éves konfirmációs 
előkészítő csoportja is bekap-
csolódott a Szeretethíd programba. 
Kárpát-medence református 
gyülekezeteiben 2009 óta futó 
programban már korábban is 
részt vettünk fiatalokkal, s most 
ismét őket "mozgósítottuk", 
hogy önkéntes munkaként a 
közösségünkért, gyülekezetünkért 
tegyünk valamint. A kitűzött 
feladat a gyülekezeti ház bejárati 
korlátjának és az erkélyen található 
korlátoknak a lefestése volt. Nem 
tűnik nagy feladatnak, de a munka 
aprólékossága miatt időigényes, amit az első festéskor, a gyülekezeti ház átadása előtt is 
tapasztatunk. A fiatalok nagy lelkesedéssel fogtag hozzá a tisztítási, majd pedig a festési 
munkához, s nem csupán a közösen elvégzett feladat és a szép eredmény adott számukra 
örömet, hanem minden bizonnyal az a tény is, hogy ők tettek valamit a közösségünkért, 
ők járultak hozzá ahhoz, hogy épületünk, gyülekezeti házunk, legalábbis annak egy része 
megszépüljön. A program kapcsán, a szlovákiai programkoordinátortól, a Szlovákiai 
Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjától hozzánk eljuttatott ajándékpólók 
hátoldalán a következő felhívás olvasható: legyetek felkiáltójellé. Azt gondolom, hogy az 
ifjú testvéreink munkájukkal felkiáltójelekké váltak, mégpedig arra vonatkozólag, hogy 
igenis szükséges, igenis kell tenni, összefogni, cselekedni, mert csak így juthatunk - még ha 
apró lépésekkel is - előrébb. A Szeretethíd kapcsán tettünk egy apró lépést - talán éppen a 
szeretet hídján -, s bízom abban, hogy lesz folytatás. 

Szeretethíd

A Lelkészi Hivatalban folyamatosan 
beszerezhetőek Bibliák, Énekeskönyvek, 

imakönyvek, s kérésre egyéb hitmélyítő könyvet, 
gyermekirodalmat is tudunk biztosítani. A 

könyvek megvásárlása mellett van lehetőség a 
parókiális könyvtár könyveinek kikölcsönzésére 

is, ami a hitben és ismeretekben való előbbre 
jutásunkat segíthetik. 

Könyvvásárlási és kölcsönzési 
lehetőség
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 2012. május 20-én ünnepi istentisztelet keretében került sor gyülekezetünk életének 
örvendetes és létfontosságú eseményére, a konfirmációra. A konfirmáció alkalmával 5 ifjú 
és 4 leány tett vallást hitéről és Krisztushoz való tartozásáról. A konfirmáltak név szerint: 
Abaházi Tamás, Blanár Patrik, Kondás Richárd, Körmöndi Enikő, Kronauer Enikő, 
Kronauer Eszter, Nagy János, Nagy Szabolcs, Répási Nikoletta. 

Konfirmáció

 A Kisvárdai Református Gyülekezet ifjúsági lelkésze, Százvai László, a 
gyülekezetéhez tartozó ifjakkal, két évvel ezelőtt egy kiállítást hozott létre, mely 
Kontrasztkiállítás néven vált ismertté. A kiállítás mögé nem csupán a református egyház 
állt teljes vállszélességgel, hanem a magyarországi rendőrség is. Ez érthető is, hiszen a 
kiállítás által feldolgozott, fiatalokat érintő témák nagyon aktuálisak, sőt minden időben 
időszerűek, csak korunkban váltak e témák túlontúl kontrasztossá, s a házasság, a 
család, a gyermekvállalás tekintetében inkább a negatív tónusoknak kaptak teret korunk 
társadalmában. A kisvárdai helyszín után a kiállítás anyaga elkerült Nyíregyházára, 
Debrecenbe, Budapestre, Dunaszerdahelyre, s Miskolcra is. Sikerét mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy a tíz leglátogatottabb magyarországi kiállítás közé került. Úgy vélem, 
hogy ez nem a kiállítás szokatlan formájának - rövidfilmek bemutatásának - köszönhető, 
hanem inkább a kiállítás hét, kontrasztban bemutatott, s mindenkit érintő témájának. 
 A KOINONIA jótékonysági alap támogatásával két évvel ezelőtt már 
megtekinthette a királyhelmeci gimnazisták egy csoportja a Kontrasztkiállítást. Május 24-
én, ugyancsak az említett alapnak köszönhetően, egy újabb csoport gimnazista utazhatott 
Miskolcra, s nézhette meg a sokakat elgondolkodtató képsorokat. A kiállításon multimédiás 
eszközök segítségével mutatják be a fiatalokat érintő problémákat, érintve a kábítószerek, 
az abortusz, a családon belüli erőszak, a kozmopolitizmus, a válások, az öngyilkosság 
kérdését. A témákat, kontrasztba állítva feldolgozó kiállításon a keresztyén válaszokat, az 
igei útmutatást is megkaphatták a fiatalok. Csak remélni tudjuk, hogy a nagy körültekintéssel 
elkészített kiállítás, a látott képek, videók elgondolkodtatták a királyhelmeci gimiseket, 
tovább gondolásra sarkallják, s a „megoldás” felé vezetik őket.

Ismét a Kontrasztkiállításon voltunk
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 Nyár van. Ez nem csupán a naptár június hónapjára tekintve tény, hanem a hatalmas, 
már-már elviselhetetlennek tűnő forróságból is nyilvánvaló. Vannak, akik a nagy hőségben 
már csak a szabadságra gondolnak, s közelebbi vagy távolabbi vidéken eltöltött napok 
reményében viselik el a forróságot. Családok tervezik a kirándulásukat, nyári vakációjukat, 
s személyes beállítottságukból adódóan vagy víz mellett töltenék a pihenés napjait, vagy az 
aktív pihenés kedvelőiként, egy-egy új régiót, annak természeti adottágait, kulturális értékeit 
ismernék meg. Mind a víz szerelmeseinek, mind az aktív pihenésre vágyóknak ajánljuk a 
Balaton melletti Balatonszárszón található SDG Családi Hotel és Konferencia Központot. A 
balatonszárszói Soli Deo Gloria (Egyedül Istené a Dicsőség) üdülőtelep története még a háború 
előtt kezdődött, s az eltelt évtizedek alatt a Balatonszárszó név a református köztudatban egyet 
jelentett a megújulással, feltöltődéssel. A szárszói konferenciák alapvetően a diákság, majd a 
paraszt és iparos fiatalok lelki életének kérdéseivel foglalkoztak, s így az SDG üdülőtelep a 
magyar reformátusság egyik lelki központjává vált. A kommunizmus idején a központ nem 
működhetett. A rendszerváltás után a szárszói ingatlant a Magyarországi Református Egyház 
visszakapta, teljesen felújította és egy, a kor igényeinek megfelelő hotelt és konferencia 
központot alakított ki. Az üzemeltetési jogot jelenleg egy keresztyén, elsősorban református 
gyülekezeti tagokból álló vállalkozói csoport kapta meg, melynek célja, hogy vállalkozását is 
Istennek tetsző módon igazgassa. Így az üzemeltető nem csupán bérleti díjat fizet a tulajdonos 
református egyháznak, hanem a szükségesen felül még adományt is, mely a balatonszárszói 
üdülő kihasználtságának függvénye. Vagyis ha valaki úgy dönt, hogy a szabadságát a 
balatonszárszói három csillagos hotelben szeretné eltölteni, akkor az nem csupán egy kellemes 
szálláshelyet és ellátást kap, hanem még a református egyházat, s így annak szolgálatát is 
támogatja. E reklámnak minősíthető hír ezért is került kis újságunkba, vagyis hogy a kirándulni 
tudó, esetlegesen szabadságolásuk helyszínét fontolgató gyülekezeti tagjainknak figyelmét, 
egy olyan helyre, lehetőségre hívjuk, mely nem csupán kínálatában kedvező más Balaton 
melletti ajánlatokkal, hanem mely a református egyháznak is támogatója. Információ: www.
sdghotel.hu; Vass Pál (kapcsolattartó): 0036-30 811 4557.

Üdülési lehetőség a Balaton mellett

 Egy pár évvel ezelőtt elindult gyülekezetünkben a kazettaszolgálat, azaz a vasárnapi 
igehirdetéseket audiokazettán rögzítettük és azt el lehetett vinni, s így azoknak is volt lehetőségük 
az igehirdetést meghallgatni, akik betegségük, vagy idős koruk miatt már nem tudtak eljönni a 
templomba. A technika változásával egyre nehezebbé vált a feljátszáshoz szükséges kazetták 
beszerzése, így a templom hangosításának modernizálásakor arra is kerestük a megoldást, hogy 
miként lehet az igehirdetéseket felvenni. A legegyszerűbbnek tűnő megoldás az volt, hogy 
mp3 formátumban rögzítsük a prédikációkat, így az ehhez szükséges eszköz lett a hangosítási 
rendszerbe beépítve. Az igehirdetések újra kérhetők, s vihetők a beteg, vagy idős családtagoknak, 
hogy ha nem is tudnak személyesen részt venni az istentiszteleteken, de a rögzítésnek 
köszönhetően nekik sem kell igehirdetés nélkül maradniuk. Ha valaki szeretné rendszeresen 
kölcsönözni az igehirdetéséket, azt kérjük, hogy igényét jelezze a Lelkészi Hivatalban, ahol 
további technikai információval is tudunk szolgálni. 

Igehirdetések felvétele
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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!

GYÜLEKEZETI NAPKÖZI TÁBOR

2012. július 9-13. között immár nyolcadik alkalommal kerül sor gyülekezetünkben 
napközi gyerektáborra. A tábor napjain 8:00 és 15:00 óra között tartunk foglalkozást a 

"táborozóknak" a gyülekezeti házban és annak udvarán.  
Az ez évi tábor címe: "Ezt látnod kell!"; de hogy mit kell látnod, 

az csupán a táborban fog kiderülni.

A gyülekezetünk mellett működő KOINONIA jótékonysági alapnak köszönhetően, a 
táborban való részvétel, a gyülekezethez tartozó gyermekeknek ingyenes. Ugyanakkor, 

ha valamelyik szülő, nagyszülő, gyülekezeti tag úgy gondolja, hogy valamilyen 
sütivel, gyümölccsel, finomsággal meglepi a táborozó gyermekeket, szívesen fogadjuk 

(ezt kérnénk esetlegesen előre jelezni). Jelentkezni és a táborral kapcsolatos bővebb 
felvilágosítást kérni a Lelkészi Hivatalban lehet. 


