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 Az igét olvasó ember megszokhatta, hogy Jézus mindig tesz valamit, mindig aktív 
szereplője az eseményeknek, a bibliai történeteknek. Tanít, gyógyít, csodát tesz. Mindig Ő 
a cselekvő, a segítő, a megmentő. De virágvasárnap történik valami; mintha fordulna ez az 
Ő helyzete, legalábbis így tűnik. Elküldi a tanítványait a városba azért a szamárért, amelyre 
neki fel kell ülnie, és onnantól kezdve mintha csak vitetne, sőt nagypéntek felé közeledve, 
mintha már sodortatna az események által. Jézus virágvasárnapon felül a szamárra, hogy az 
ószövetségi próféciáknak megfelelően szamárháton menjen be Jeruzsálembe. Körülveszi Őt 
a tömeg és ujjong, hozsánnázik, azt kiáltja: Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr 
nevében! Hozsánna a magasságban. A nép ünnepel. De kit ünnepel? Krisztust? A Messiást? 
A megígért szabadítót, Isten Fiát? Kinek örvendezik ennyire ez a hatalmas nagy sokaság? 
Tudják ők, hogy kicsoda ez a szamárháton ülő ember? Ha a nagypénteki eseményekre 
gondolunk, akkor nyilvánvaló, hogy hamis váradalma volt ennek a népnek, mást vártak, 
mint aki jött, vagy más jött, mint akit vártak. Nem tudják, hogy ki Ő valójában. Ez nem 
csak a nagypénteki eseményekből derül ki, de ha figyelmesen olvassuk az igét, akkor abból 
is láthatjuk, hogy virágvasárnap sem tudják, hogy ki Ő, s azt pedig, hogy miért jött, már 
végképpen nem ismerik. 
 Azt olvashatjuk a virágvasárnapi események leírásában: Amint beért Jeruzsálembe, 
felbolydult az egész város és azt kérdezgették: “Ki ez?”. Felbolydult az egész város. A közelgő 
ünnep miatt egyébként is többen lehettek Jeruzsálemben a megszokottnál. Minden bizonnyal 
pezsgőbb, forgalmasabb élet zajlott itt, mint egy vidéki kis faluban, de Jézus érkezésére még 
inkább, még a szokásosnál is jobban felbolydul a város. Jézus érkezésével felbolydulást hoz. 
Az eredeti szöveget úgy is fordíthatnánk, hogy megrendít, megráz, vagyis mindenféleképpen 
nagy hatást gyakorolt és mozgásba hozta a várost. Változásokat, változtatásokat indított el a 
Jeruzsálembe való megérkezésével. 
 Nincs ez másként ma sem. Ahová bemegy Jézus Krisztus, ott nagy változások 
történnek, megrendülések, és felbolydulások. Mindenféleképpen változások és változtatások. 
De ez nem csak virágvasárnapon volt így, hanem előtte is. Gondoljuk csak el, hogy ahol 
megjelent Jézus, ott mik történtek. Milyen felbolydulást okozhatott már az első csodatételével, 
amikor a kánai menyegzőn a vizet borrá változtatta. Vagy milyen lehetett a bethesdai betegnek, 
38 év bénasága után lábra állni; vajon nem nagy változás volt-e ez az Ő életében? Vagy annak 
a parázna nőnek, akit meg akartak kövezni, de Jézus szavára a kövezők lelkiismerete nem 
engedte. Milyen lehetett a kivetett leprásoknak az élete; vajon nem bolydult-e fel, miután 
találkoztak Jézussal és meggyógyultak? Vagy a tanítványok élete nem bolydult-e fel, amikor 
Krisztus követői lettek? Mondhatni, hogy ez így van rendjén, hogy akinek a közelébe kerül 
Jézus, amelyik életbe Ő bevonul, abban felbolydul sok minden, ott változások történnek, 
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olykor erős megrendülések. Gondoljunk Pál apostolra, aki Krisztussal való találkozása után 
megrendült, megrázkódtatott, megtört gondolatvilágában, elképzelésében, addigi hitében. 
 Jézus ezt teszi az emberrel, ezt teszi Jeruzsálemmel: felbolydít. És ettől sokan félnek. 
Ettől a Jézus keltette, őáltala gerjesztett felbolydulástól, változástól sokan félnek. Mert ha 
Jézus jön, akkor változni kell a dolgoknak, így inkább ne jöjjön - gondolják és élik nagyon 
sokan. Képiesen fogalmazva sokan gondolkodnak úgy, hogy Jézus csak úgy menjen el a 
kapum alatt, de ne jöjjön be a portámra, a házamba meg végképp. Akarok hallani Jézusról, 
hiszen Ő olyan szépeket mondott, olyan szép az, amikor azt mondja, hogy szeressük a 
felebarátunkat, de nem akarom, hogy ez bármiféle hatással, esetleg változással járjon. Nem 
akarom kizárni, megtagadni Őt, akarom egy kicsit, de csak addig, amíg nem szembesít 
bűneimmel, nem bolydítja fel az én lelki világomat, és nem akar változásokat.
 Ahol Jézus van, ahol Ő megjelenik, amely házba, családba, szívbe Ő bevonul, 
ott sok minden felbolydul, sok minden megváltozik. És jó, ha ezek a változások pozitív 
irányba, Krisztus felé lendítve történnek. Mert bizony arra is van példa, amikor a Jézussal 
való találkozás után a farizeusok és írástudók felháborodtak, a szívükben gerjedező indulat 
Jézussal szembeni gyűlöletté lett. A gadaraiakkal is hasonló a helyzet. Amikor gadara földén 
meggyógyítja az ördöngőst, akkor elküldik, szinte elzavarják. A jeruzsálemi felbolydulás is 
Krisztus ellenes gyűlöletté, Jézus megfeszítését követelő indulattá változott. És ez a fajta 
indulat ma is van. Van, hogy a Jézussal való találkozás, vele szembeni indulattá lesz. 
 Jézus megjelenése felbolydulást hoz. A jeruzsálemi tömeg virágvasárnap nem csak 
felbolydult, hanem ahogyan olvastuk is, azt kérdezgették: Ki ez? A sokaság ezt mondta: Ez 
a Jézus, a galileai názáretből való próféta. A sokaság még csak ennyit lát, akkor azon az első 
virágvasárnapon. Kérdezik ki ez, de még csak a Názáretből valót és nem az Istentől jövőt 
látják benne. Péter már meglátta Jézusban a Krisztust, az Isten Fiát, hiszen Cézárea-Filippinél 
erről tesz bizonyságot, de a virágvasárnapi tömeg, az ujjongó tömegben lévők nagy része, 
csak a Názáretből származót, egy prófétát lát benne. Ki ez? Kicsoda ez a Jézus? Kicsoda 
számunkra Jézus? Ezt ma is megkérdezhetik. S jó, ha tisztában vagyunk ezzel, azzal, hogy ki 
számunkra Jézus. Nyilván, van, amit a konfirmáció folyamán megtanulunk Jézus Krisztusról. 
Szentíráson alapuló hitvallásainkban pontosan megfogalmazták, hogy kicsoda Jézus. De 
nem ez a döntő, hanem az, hogy ki Ő számodra, a személyes életedben, az egyéni hitedben. 
Amikor odaállunk az Úr színe elé, akkor nem az lesz a döntő, hogy a református hitvallás mit 
mond Krisztusról, hanem az, hogy mi mit hittünk, és amit hittünk azt éltük-e. Az, hogy ki Ő 
a mi számunkra. És ezt nem a tömeg mondja meg, mint akkor Jeruzsálemben, mert az mindig 
árnyképet ad, mint akkor is, hanem ezt az Úr saját maga jelenti ki, igéjében, tetteiben, a saját 
életünkben. Tőle magától tanuljuk, lássuk és tapasztaljuk meg, hogy ki Ő. 
 Úgy tűnik, hogy virágvasárnap Jézus körül történnek az események. A nép örül, 
hozsánnázik, ünnepel, de nem tudja, hogy kinek. Felbolydul, de nem Jézus követésére, hanem 
egy pár nappal később az Ő elvesztésére. Mi már tudjuk, tudhatjuk, hogy ki ült a szamárháton. 
Azt is tudhatjuk, hogy nem passzív elszenvedője volt az eseményeknek, hanem Ő volt a 
nagy rendező, Ő volt az, aki ezt vállalta, akarta, s mindezt érettünk. Az Úr Jézus közeledik 
felénk, a mi életünk felé, egészen közel van, s lehet, hogy ez olykor változásokkal jár, de ne 
féljünk ettől, hanem inkább engedjük, hogy Ő vezessen, Ő vezesse döntéseinket, szívünket, 
cselekedeteinket; mert ha egy pillanatra felbolydul is az életünk az Ő jelenlétére, de Őbenne 
meg is nyugszik. Örökre.
       Molnár István
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Buzgólkodjatok
Buzgólkodjatok mindenkor az Úr dolgában 

(1Kor 15,58)

 Be kell tehát következnie egy nagy 
változásnak mielőtt felmehetünk a mennybe és 
ott lakhatunk, ahol Isten és az Úr Jézus laknak. 
Testünk a bűn következményeként romlandó és ezért 
romolhatatlanságba kell öltöznie. A romlandó azt 
jelenti, hogy testünk állapota folyamatosan romlik. Járhatsz edzésekre és ennél még sokkal 
többet is tehetsz, hogy jó kondícióban tartsd a testedet, de egyszer mindennek vége lesz. Még 
ha egészséges maradsz is, amire nincs biztosítékod, egyszer észre fogod venni, hogy már 
nem bírsz el olyan sokat, mint régebben. Ebben mutatkozik meg a romlandóság. Ennek a 
hanyatlási folyamatnak azonban vége szakad, amint a testünk feltámad és romolhatatlanságba 
öltözik. Ehhez társul még, hogy a mai testünk halandó. Ez egyáltalán nem illik a mennyhez, 
ezért a testünknek halhatatlanságba is kell öltöznie. Arra a testre, amit Krisztus eljövetelekor 
kapunk, többé nem hat az öregedési folyamat és a halál. Tehát nem csupán egy olyan testről 
van szó, amely nem halhat meg és az örökkévalóságig megmarad, hanem az a lényeg, hogy a 
halálnak többé nem lesz lehetősége ismét megszerezni a hatalmat fölötte.
 A Rómaiakhoz írt levél világosan megmutatja, hogy a törvény nem rossz. Az ember 
az, aki rossz. Isten azonban nem hagyott magunkra minket ebben az egyenlőtlen harcban. Mi 
vesztesek voltunk, de Isten győzelemre segített bennünket szeretett Fia feláldozásával. Ez egy 
olyan ajándék számunkra, amelyben kegyelem által részesülhetünk. Mi egyebet tehetsz, mint 
hogy mindezért hálát adunk Istennek. A jövőt tekintve tehát minden el van rendezve.
 De hogyan gondolkodunk további életünkről itt a földön? Ugyanis most még 
e világban élünk, ahol a halál gyakorolja hatalmát. Az Úr Jézus még nem jött el, hogy 
átváltoztassa a testünket. Ez azt jelenti, hogy még teljesítenünk kell egy feladatot. Ha 
megértjük Isten igéjét, akkor hatalmas késztetést érezhetünk arra, hogy mindenkor az Úr 
dolgában buzgólkodjunk és ne csak időnk és erőnk egy kis részét szenteljük Neki. Pál arra 
szólít fel, hogy szilárdak és rendíthetetlenek legyünk. Ez szükséges is, mert sok ellenállásba 
ütközhetünk, ha elhatározzuk, hogy az Úr Jézusért élünk. Számíthatunk arra, hogy mindig 
lesznek olyan hangok, amelyek értésünkre adják, hogy lehetne egy kicsit kevesebbet 
munkálkodni. Ezek hangok a magunkban is megszólalhatnak, vagy mondhatják mások, hogy 
nem kell annyit buzgólkodni, munkálkodni az Úr dolgában. Természetesen nem kell felőrölni 
az egészségünket, de nagyon fontos a teljes erőbedobás. Azonkívül sok ellenségeskedéssel 
is találkozhatunk, amitől elveszíthetjük a bátorságot. Ezért – ahogyan az ige is mondja – 
legyünk szilárdak és rendíthetetlenek.
 Az előbbiekben elmondottak alapján egy dolgot tudhatunk: a munkánk nem 
hiábavaló az Úrban. Akkor lenne hiábavaló, vagy hasztalan, ha nem lenne feltámadás. A 
feltámadás azonban tény, és ha bekövetkezik, láthatóvá válik az eredmény. Mindaz, amit az 
Úrért teszünk, vagy eltűrünk, olyan gyümölcs Őérte, amely a feltámadáskor válik láthatóvá. 
     
       Bányácski Béla
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Gyülekezetünkben történt

 Királyhelmec egyik testvérvárosa Kisvárda, amely a határon történő átkelés szabaddá 
válása után sokak számára még közelebb került. Városunknak eddig is volt kapcsolata 
Kisvárdával, ami éppen a két város egymáshoz való közelsége révén nem pusztán a protokolláris 
látogatásokban merült ki. Az elmúlt évben, ez a testvéri kapcsolat, a két városban lévő 
református gyülekezet kapcsolatának az élénkülésével, egy új vonalon is kezdett erősödni. A 
királyhelmeci gyülekezet mellett működő KOINONIA jótékonysági alapnak köszönhetően két 
alkalommal is vihettünk királyhelmeci gimnazistákat a kisvárdai gyülekezet által összeállított 
Kontrasztkiállításra, ami két év alatt Magyarország tíz leglátogatottabb kiállításai közé került. 
Emellett a kisvárdai gyülekezet ProTone Acoustics hangstúdiója technikai segítséget nyújtott 
a királyhelmeci egyházközségnek; sőt, az említett stúdióban egy háromnapos hangtechnikai 
alapképzés is megvalósult, amelyen a királyhelmeci fiatalok mellett a Zempléni Egyházmegye 
más gyülekezetéből is voltak résztvevők. E gyülekezeti kapcsolat gyümölcseként kerülhetett 
sor február utolsó hétvégéjén a kisvárdai református ifjúság egy csoportjának látogatására és 
szolgálatára Királyhelmecen. Mindössze egy hétvégét voltak itt magyarországi testvéreink, de 
három alkalommal, három különböző módon tettek bizonyságot a szabadító Istenről, hiszen a 
hétvége összefoglaló címe ez volt: „Valóban szabadok”. 
 A vendégek február 23-án reggel érkeztek, hogy városunk nevezetességeit is 
megtekinthessék és egy kicsit jobban megismerjenek bennünket. A tényleges szolgálatuk 
délután kezdődött a 3in1 elnevezésű ifjúsági alkalommal, amelyre a Művelődési Központ 
kistermében került sor. A 3in1 a Zempléni Egyházmegye havonként megvalósuló ifjúsági 
alkalma, így a királyhelmeci fiatalokon túl a környező települések ifjait is vártuk erre a 
délutánra. Százvai László, kisvárdai ifjúsági lelkész igei üzenete után, a mintegy húszfős 
kisvárdai csoport előadta „A legnagyobb ajándék” című zenés darabját is, amelyben 
ugyancsak a szabadító Istenre mutattak. Az ifjúsági délután szép lezárása volt a Bogya-Kis 
Áron, kisvárdai beosztott lelkész vezette Andante zenekar koncertje, amelyre már a városból 
és a környező településekről is szép számmal érkeztek, de voltak Kisvárdáról érkezők is a 
közönség soraiban.  Bár a zenekar Kisvárdához kötődik, de Szatmárnémetiből is vannak 
tagjai, így a magyarországi és partiumi előadók a felvidéki Királyhelmecen énekelték, s velük 
együtt a közönség is énekelte és énekével lelkesen vallotta, hogy „Jézus király”.  
 A kisvárdai fiatalok vasárnapra, azaz február 24-re is maradtak Királyhelmecen, hogy 
a református templomban, a délelőtti istentiszteleten hirdethessék énekeikkel azt, amit Bogáti 
Attila, kisvárdai beosztott lelkész a szószékről tett igehirdetésében: ha a Fiú megszabadít 
titeket, valósággal szabadok lesztek (Jn 8,36). 
 Egy hétvégén, a két gyülekezet kapcsolatának gyümölcseként, három féle formában, 
de mindhárom alkalommal ugyanarról a szabadító, valóban megszabadító Úrról volt 
szó. Hallhattak a szabadító Istenről a Zempléni Egyházmegye ifjai az ifjúsági délutánon, 
Királyhelmec és a környék lakói felekezeti hovatartozástól függetlenül a színvonalas koncerten 
és a királyhelmeci reformátusság a templomi istentiszteleten. Bízunk benne, hogy az üzenetet 
sokan nem csupán hallgatták, hanem valóban meghallották, s abban is bízunk, hogy nem 
utoljára voltak és szolgáltak közöttünk kisvárdai testvéreink. 
 E helyen is köszönjük Királyhelmec Város támogatását, a Művelődési Központ 
illetékeseinek rugalmasságát, valamint a hétvége anyagiakban és imádságban való hordozását, 
ill. az egyéb módon történő segítségnyújtást. 

Kisvárdai református fiatalok szolgálata
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Gyülekezetünk szervezésében ProChrist 
műholdas evangelizáció volt Királyhelmecen, 
amelyről - a Szövétnek szerkesztőinek nagy 

örömére - két írás is született, amelyek alább 
olvashatóak.

 A címben szereplő két szó, kétség és ámulat volt a mottója annak az evangelizációs 
alkalomsorozatnak, amely nyolc napon keresztül hívogatott a királyhelmeci Művelődési 
Központba, hogy Stuttgartból Isten igéje Ulrich Parzany által szóljon hozzánk.
 Estéről estére azt az örömhírt továbbította a jelenlévőknek, hogy az Úr Jézus most 
is kopogtat szívünk ajtaján, hogy befogadjuk Őt, hogy vele lehessünk.
 „Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az 
ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, Ő pedig énvelem.”(Jel.3,20)
 Az esti alkalmakon sokan vettek részt, mert kétségeik vannak. Nagyon sokan 
az élet nagy kérdéseire szeretnének választ találni. Mások egy-egy kritikus helyzetből 
szeretnének kiutat találni. Hiszem, hogy személyesen is megtapasztalták Teremtő Atyánk 
kegyelmét és szeretetét. Jézus hívott mindenkit arra a felfedező kalandra, amely kételkedés 
és rácsodálkozás, kétség és ámulat közepette biztos fogódzókat ad életünk nehéz helyzeteire 
is.
 Nekünk csak egy lépést kellett tennünk ahhoz, hogy Isten közelébe jussunk. 
Ingyen kegyelemből a hívogató ének szavai szerint: 
  Jézus, amint vagyok, úgy jöhetek hozzád… 
  Jézus, amint vagyok, úgy adom át magam üres kezem, elrontott életem…
  Jézus, tudom, Te megváltoztathatsz engem…,  de hittel.

 Aki Jézus áldozatát, Isten kegyelmét és szeretetét hittel el tudja fogadni, az nem 
csalódik. Annak élete még kísértések között is gyümölcsöző lehet, és Isten szeretetét az 
evangéliumi örömhírt másoknak is tovább tudja adni. „Így szól az Úr, Megváltód, Izráelnek 
Szentje: Én vagyok az Úr, Istened, ki tanítlak hasznosra, és vezetlek oly úton, amelyen 
járnod kell. (Ézsaiás 48,17)
„Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled 
el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad.” 
(Ézsaiás 54, 10).
 Ebben a reménységben zárult ez az áldásos 8 nap, amikor estéről estére az Úrhoz 
közel mehettünk, szeretetében és békességében részesülhettünk.
 Legyen az Istené a dicsőség. 

       Ing. Horváth Éva

Kétség és ámulat



6

 Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az 
ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. /Jel 3,20/
 Ezt az igét hallva indultunk estéről-estére a ProChrist műholdas evangelizációra. 
Több száz kilométeres távolságból érkezett hozzánk Királyhelmecre Isten örök és igaz Igéje. 
Az Úr ezzel is bizonyította, hogy nála minden lehetséges. Voltak olyanok, akik már részt 
vettek a négy évvel ezelőtti rendezvényen és érdeklődtek, mikor lesz újra ilyen alkalom. 
Most 2013. március 4-11. között újra megtapasztaltuk minden este a maga csodáját. 
Lehetőséget kaptak azok is, akik talán most tették meg az első lépést Isten felé. Ez a lépés 
soha sem késő, még tart a kegyelem ideje.
 Minden este az élet nagy kérdéseiről szólt az Ige. Szó volt a boldogságról, a 
biztonságról. Isten igéje rámutatott arra is, hogy mi köze van a pénznek a hithez; mi módon 
segít a Biblia és az imádság a szenvedésben; kié az Isten. Egy nyolcéves kisfiú azt írta egy 
levélben: „Isten mindenkié és milyen jó, hogy van, mert Ő mindig velünk van, ha a szüleink 
nem tudnak velünk lenni, Ő akkor is ott van.” 
 A ProChrist szólt az értékeinkről, a szeretetről, ami a legfontosabb az életben. 
Szeretni az Istent, családunkat, felebarátainkat és mindenkit. Ne hagyjuk meghalni a 
szeretetet. A program utolsó estéjén Isten Igéje az eltékozolt jövőről szólt. A jövő előttünk 
van, a múltat hagyjuk hátra; éljünk Istennel a jövőben. nem tudjuk kinek-kinek mennyi idő 
adatik, nem lehet talán még években sem tervezni, de szüntelen imádkozni kell.
 Minden este megelevenítettek egy igaz történetet, hogy mit tesz a hit: mit tesz 
a hit, ha valaki gazdag, vagy elvesztette a lábát, esetleg csalódott a házastársban. A 
bizonyságtevők a megpróbáltatások idején is rájöttek, hogy Isten nélkül nem megy. 
 A műholdas evangelizációs sorozat stuttgarti helyszínén, minden este megjelent 
egy fénykereszt. Az igehirdető, Ulrich Parzany hívogatta az embereket e kereszthez: jöjjenek 
és hozzák a kereszthez örömüket, bánatukat, hitüket, kétségeiket. Közben szólt a hívogató 
ének: „Jézus, amint vagyok, úgy jöhetek hozzád. Te mondtad azt, hogy mindenki jöhet. 
Te már régen elhívtál, a nevemen szólítottál.” Mi pedig, akik a királyhelmeci művelődési 
házban gyülekeztünk össze estéről-estére, együtt imádkoztunk a saját anyanyelvünkön a 
távolban lévőkkel: Úr Jézus! Köszönjük Neked, hogy nagyon szeretsz minket. Beismerjük 
vétkeinket, kérünk, bocsásd meg őket. Szeretnénk benned bízni, követni Téged! Te vagy az 
Úr, mutasd meg nekünk az utadat!
 A Stuttgartból sugárzott evangelizációs istentiszteletek mellett még a saját 
gyülekezetünk életéből is kaphattunk ízelítőt. A gyülekezet különböző alkalmairól is szó 
esett. Nt. Molnár Éva, lelkipásztor a gyülekezet gyerekmunkáját vázolta a jelenlévők előtt, s 
a gyerekek még két éneket is elénekeltek, amelyben Isten jóságára mutattak. A gyerekeknek, 
fiataloknak és felnőtteknek szánt gyülekezeti alkalmakon túl, Szimkó Andrea a Cursillo-ról 
is szólt az evangelizációs sorozat egyik estéjén, amely mindenki számára áldásos lehet.
 Nt. Molnár István lelkipásztor szólt minden este a gyülekezethez, meleg szavakkal, 
Isten igéjével és imádsággal. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntötte a résztvevőket. E 
helyen is köszönjük a lelkipásztoroknak és mindazoknak, akik részt vettek a szervezésben 
ezt az alkalmat. Isten gazdag áldása töltse be szívüket, ha pozitív visszajelzéseket kapnak 
az alkalomról.

ProChrist 2013. Királyhelmecen
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 Nt. Molnár Elemér, esperes úr imával és áldással fejezte be a nyolc estés alkalmat, 
majd közösen, fennállva mondtuk el az Úri imádságot. 
 Jó volt együtt lenni, jó volt látni, hogy más gyülekezetekből is érkeztek. Volt olyan, 
aki minden este jött, és olyan is volt, aki idejéhez mérten jött. Az igehirdető szavával élve: 
„Olvassuk minden nap a Bibliát és imádkozzunk, mert az Úr meghallgatja.
 Mindezért legyen Istené a dicsőség!
      Kulcsár Eleonóra

Ravasz László gondolatai Jézus haláláról 
 
 Jézus halála csak földi képében halál: isteni képében az élet ősméhe és az 
örökkévalóság csúcspontja. Mikor mi még csak a nagypénteket láttuk, Isten már akkor a 
húsvétot látta, s csak azért mutatta nekünk előbb az árnyékot, hogy előkészítsen a fényre. 
Isten a halált tette az élet formáló erejévé. E felfedezéssel magának az Istennek a szívébe 
pillantunk bele és meglátjuk ott világtalányunk és saját életünk megoldását: a kereszt titkát. 
Ezért kellett Istennek emberré lennie, ezért kellett Jézusnak az emberi élet hasonlatosságába 
öltözni, hogy az ő halálának ereje ott álljon világunk középpontjában mint az életnek 
egyetlen, örök forrása, Benne nem volt semmi, ami a halált, mint a végesség és a bűn 
ítéletét, kihívta volna. Az ő halála az áldozat szabad ténye volt, hogy megrendítő voltában 
megmutassa nekünk a mibennünk rejlő földi hatalmakat, amelynek következményeképpen 
zuhant rá ez a nekünk szóló, de helyettünk őt érő ítélet. Tehát a mi ősemberi mivoltunk 
helyettünk elviselt ítélete volt az. 
 …És Jézus a kereszten szomjazik. Az örök adakozó, az ajándékszóró, a bő és 
örök forrás, szomjazik, hogy néha-néha csupa és egyetlen kérés, félelmes isteni igény, örök 
óriási követelés lehessen. Emberségének minden árvasága, éhsége, kínja csak e kérés súlyát 
növeli: egész mivolta ott nyög fel a kereszten: „szomjúhozom”, hogy e hegyeket omlasztó 
nyögésből kiérezzük, hogy mireánk szomjazik… Maga Isten eped benne – értünk.
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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 - 

Március 25. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Március 26. - Bűnbánati istentisztelet
17:00 - Királyhelmec

Március 27. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Március 28. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Március 29. - Nagypéntek
9:30 - Pólyán

10:30 - Királyhelmec
15:00 - Királyhelmec

Március 30. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Március 31. - Húsvét I. napja
9:00 - Pólyán, úrvacsoraosztással

10:30 - Királyhelmec, úrvacsoraosztással
15:00 - Királyhelmec

Április 1. - Húsvét II. napja
9:30 - Pólyán

10:30 - Királyhelmec
15:00 - Királyhelmec

A betegek és idősek részére 
háznál is kiszolgáljuk az úrvacsorát 

/nagypénteken 11:30-tól/. 
Az úrvacsorával élni kívánók igényüket 

jelezzék a Lelkészi Hivatalban.

Reményik Sándor
A kereszt fogantatása 

A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben 
A Libanonra szállott. 

A Libanon csúcsán egy cédrus állott. 
Törzse obeliszk, feje korona. 

A Szentlélek ráharsogott: Te fa! 
Máriától, a Szuztol most jövök, 

Csirázik immár az Isten fia, 
És áldott o az asszonyok között. 

Most rajtad a sor: ím, vihar-kezemmel 
Megáldalak: légy terhes a kereszttel! 
Légy te is áldott minden fák között, 
Érezd, hogy no benned a feszület, 

Éveid: a Megváltó évei, 
Míg utatok egykor összevezet. 

Rajtad csorogjon végig Krisztus vére, 
Kidöntve majd magányod vadonából 

Állítsanak a világ közepébe. 
Ott állj majd minden árva faluvégen, 

Ott függj a cellák kietlen falán, 
Ős-fádnak ezer apró másaképen. 
Forgácsolódj szét millió darabra, 

A Szabadító tekintsen le rólad 
Millió megbilincselt életrabra, 

A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben 
Tovazúgott a Libanon felett, 
Zúgásában ezer fa reszketett, 

Ordító erdon ment harsogva át, 
Csak egy fa értette meg a szavát, - 

Lehajlott óriási koronája: 
Kereszt-sorsának megadta magát


