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	 Ha	megkérdeznének	bennünket,	hogy	röviden	foglaljuk	össze,	hogy	miről	szól	az	Apostolok	
Cselekedeteiről	írott	könyv,	akkor	a	legtöbben	talán	a	kiskáténkból	ismert	szavakkal	válaszolnánk,	
hogy	 hitünk	 elterjedéséről.	Arról,	 hogy	 az	 apostolok	miképpen	 indultak	missziói	 útjukra,	 miként	
prédikáltak,	 miként	 hirdették	 az	 evangéliumot,	 tettek	 tanúbizonyságot	 Jézus	 Krisztusról.	 Volt,	
amikor	 több	 ezer	 embernek	 prédikáltak	 az	 apostolok	 és	 gyülekezetek	 alakultak,	 de	 volt,	 amikor	
Isten	 küldésére,	 jó	 pásztorhoz	 hasonlóan	 az	 egynek	 is	 utána	mentek,	 amikor	 csak	 egy	 embernek	
hirdették	az	evangéliumot,	amikor	elhagyták	a	gyülekezeteket,	amikor	elhagyták	a	tömegeket,	mert	a	
Lélek	ahhoz	az	egyhez	is	küldte	őket,	mert	az	Istennek	minden	ember	számít.	Így	van	ez	az	ApCsel	
8,26-40	verseiben,	ahol	az	etióp	kincstárnok	megtéréséről	lehet	olvasni	(olvassuk	el),	arról,	hogy	a	
szerecsenországi	főkomornyik	találkozik	Fülöppel,	megérti	az	igét,	megtér	és	megkeresztelkedik.	
	 Fülöpöt	megszólította	az	Úrnak	angyala,	hogy	induljon	el	Jeruzsálemből	azon	az	úton,	amely	
Gázába	vezet.	És	Fülöp	el	is	indul.	Nem	kételkedik,	nem	bosszankodik,	nem	kezd	el	gondolkodni,	
hogy	vajon	miért	kell	neki	a	pusztaságon	át	indulnia	abba	a	városba,	amely	mintegy	80	km-re	van	
Jeruzsálemtől.	Ő	még	nem	tudja,	hogy	miért	kell	mennie,	de	mégis	elhagyja	Samáriát,	elhagyja	az	
újonnan	 alapított	 gyülekezeteket	 és	 elindul	 a	Gázába	 vezető	 úton.	Ő	még	 nem	 tudja,	 de	 az	 Isten	
már	tudta,	hogy	van	egy	másik	ember	is,	aki	talán	már	hetekkel,	lehet,	hogy	hónapokkal	korábban	
ugyancsak	elindult.	Elindult	Szerecsenországból,	a	mai	Etiópiából,	és	megtett	közel	4000	km-t,	hogy	
Jeruzsálembe	érjen.	Az	 Isten	 tudta,	és	ezért	 indította	Fülöpöt,	mert	úgy	akarta,	hogy	ott	a	Gázába	
vezető	úton	találkozzanak.	Hogy	találkozzon	a	barna	bőrű	a	fehérrel,	a	gazdag	a	szegénnyel,	de	ami	
a	 legfontosabb,	 hogy	 találkozzon	 a	 kereső	 ember	Krisztussal.	Mert	 az	 Isten	mindig	 úgy	 rendezi,	
hogy	 a	 kereső	 ember	 találkozzon	 vele.	Ő	 számon	 tartja	 az	 ember	 buzgóságát,	 és	 lehetővé	 teszi	 a	
lehetetlent,	elérhetővé	az	elérhetetlent.	És	ami	kívülről	és	távolról	véletlennek	látszik,	arról	kiderül,	
hogy	tervszerű.	Isten	tervében	benne	volt,	hogy	az	etióp	kincstárnok	találkozzon	Fülöppel.	
	 Kincstárnok.	 Milyen	 magas	 funkció;	 ma	 talán	 pénzügyminiszternek	 mondanánk.	 Azt	
gondolhatnánk,	hogy	mindene	megvan,	de	ennek	az	embernek	mégis	hiányzott	valami.	Hallott	 az	
Istenről,	sőt	olvasta	is	a	próféciákat,	Jeruzsálembe	is	imádkozni	ment,	de	mégis	valami	hiányérzete	
volt.	
	 Ó,	 mi	 is	 hányszor	 vagyunk	 így.	Amikor	 talán	 mindenünk	 megvan,	 ami	 kell,	 de	 mégis	
hiányzik	valami,	vagy	inkább	valaki.	Amikor	hiányzik	az	Isten,	hiányzik	a	közelsége,	hiányzik	a	vele	
való	kapcsolat.	Amikor	sóvárgunk	mellette	lenni,	az	Ő	közelében	lenni,	amikor	belekapaszkodnánk	
a	karjaiba,	amikor	belefogódzkodnánk	igéjébe.	Olvassuk	a	Szentírást,	ahogyan	az	etióp	főember	is	
olvasta,	de	sokszor	bizony	mi	sem	értjük.	Tudunk	az	Istenről,	de	mégis	keressük	Őt.	A	megerősödés	
mellett	 ezért	 is	 indulunk	 a	 templomba,	 hogy	még	 többet	 tudjunk,	 még	 többet	 ismerjünk	meg	 az	
Istenről,	 hogy	 még	 több	 találkozásunk	 lehessen	 vele.	 Találkozni	 akarunk	 az	 Istennel.	 Találkozni	
vele	igéjén	keresztül,	találkozni	vele	a	prédikáción	keresztül,	találkozni	vele	a	közösség	által,	mert	
érezzük,	hogy	nem	értjük	a	kegyelmet,	nem	értjük	a	megváltást,	nem	értjük	Istenünk	szeretetét,	amíg	
valaki	el	nem	magyarázza	nekünk.	Istennek	legyen	hála,	mindig	voltak,	akik	újonnan	indultak	el	a	
templomba,	a	gyülekezet	felé.	A	rendszerváltás	után	ez	talán	különösen	is	így	volt,	jöttek	emberek;	
jöttek	mert	nem	értették	az	igét,	nem	értették	Jézust,	hiányzott	nekik	valami.	Sokakban	talán	még	a	
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gyermekkori	istenélmény	volt,	és	az	hiányzott,	vagy	talán	ők	is	megérezték	már	valamikor	azt,	amint	
Ady Endre is fogalmazott meg: Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és 
váratlanul Átölelt az Isten.	Hallottak	az	Istenről,	talán	olvasták	is	a	Szentírást,	de	kellett	a	gyülekezet,	
a	közös	imádság,	az	igehirdetés.		
	 A	kincstárnok	nem	értette	az	írást,	amíg	valaki	meg	nem	magyarázta	neki,	de	Fülöp	melléült,	
és	Ézsaiás	próféciájából	kiindulva	bizonyságot	tett	Jézus	Krisztusról,	az	Ő	haláláról	és	feltámadásáról.	
Az	igeszakaszt	olvasva	kicsit	elgondolkodtatott	az,	hogy	Fülöp	azonnal	megszólítja	az	idegen	embert.	
Nem	kezd	el	mérlegelni,	hogy	vajon	megszólítsa-e	az	előkelő	embert.	Nem	kezd	el	kérdezősködni,	
hogy	honnan	jött,	pedig	valószínűleg	ott	sem	volt	mindennapos	látvány	a	sötétbőrű	ember.	Nem	kezdi	
el	 faggatni,	 pedig	 az	 etióp	 főember	 valószínűleg	 nagy	 pompával,	 Fülöp	 számára	 talán	 különösen	
feldíszített	szekéren	jöhetett.	Nincsenek	előítéletei,	nem	számít,	hogy	kicsoda,	honnan	jött,	milyen	
gazdag,	csak	az	számít	az	apostolnak,	hogy	érti-e,	amit	olvas,	érti-e	a	Szentírást,	ismeri-e	Krisztust.	
	 Milyen	 jó	 lenne,	 ha	 nekünk	 is	 csak	 ez	 számítana,	 ha	mi	 nem	 zárnánk	 ki	mást	 az	 Isten	
kegyelméből,	ha	az	Isten	senkit	sem	zár	ki.	Milyen	jó	lenne,	ha	nekünk	sem	lennének	előítéleteink,	
ha	 a	 Lélek	 másoknak	 szóló	 bizonyságtételre	 indít	 bennünket.	 Ha	 nem	 kezdenénk	 el	 mérlegelni,	
hogy	szóljunk,	vagy	inkább	hallgassunk,	ha	nem	gondolkodnánk	azon,	hogy	beszéljünk-e	Jézusról,	
tegyünk-e	vallást	róla,	amikor	valakinek	éppen	a	mi	bizonyságtételünkre	van	szüksége	ahhoz,	hogy	
elinduljon	az	Istenhez,	elinduljon	talán	a	gyülekezetbe,	megismerje	Krisztust.	Fülöpnek	nem	voltak	
előítéletei,	 nem	 voltak	 kétségei,	 csak	 egy	 kérdése	 volt:	 érted-e	 amit	 olvasol.	 És	 bizonyságot	 tett,	
elmagyarázta	a	próféciákat	és	a	komornyik	megértette.	Megértette	nemcsak	Ézsaiás	próféciáját,	de	
megértette	Krisztus	halálát,	feltámadását,	megértette,	vagy	inkább	megérezte	az	Úr	Isten	szeretetét,	
megértette	a	megváltás	útját.	Megértette	és	megvallotta,	azt	mondta:	Hiszem,	hogy	Jézus	Krisztus	az	
Isten	Fia!	Egy	zötyögő	szekéren	történő	rövid	igemagyarázat,	bizonyságtétel	is	elég	volt	ahhoz,	hogy	
Jézust	Isten	Fiának	vallja.	
	 Ma	alkalomról	alkalomra	hangzik	a	prédikáció,	az	egyházak	a	legmodernebb	eszközöket	
is	felhasználják,	hogy	megszólítsák	az	embereket,	különböző	alkalmakat	szerveznek,	a	templomokat	
már	nem	csak	fűtéssel,	hanem	sok	helyen	már	légkondicionáló	berendezéssel	is	felszerelik,	csak	hogy	
jöjjenek,	hogy	hallgassák	az	Isten	igéjét,	hogy	megértsék,	hogy	mit	tett	értünk	az	Úr,	mennyire	szeret	
minket,	 embereket.	 Sokan	még	mennek	 is	 ezekre	 az	 alkalmakra,	 hallgatják	 az	 igehirdetéseket,	 de	
mégsem	változik	 semmi	az	 életükben.	Megmarad	 a	hiány,	megmarad	 az	 Isten-keresés,	megmarad	
a	sóvárgás.	Mintha	nem	találnák	meg	az	Urat.	Sokan	olvassák	az	igét,	hallgatják	a	prédikációt,	de	
mintha	nem	éreznék	Istenünk	szeretetét,	nem	éreznék	Krisztus	megváltását.	Mert	nem	tették	meg	azt,	
amit	az	etióp	főember	megtett,	ő	ugyanis	megállította	a	szekeret	és	leszállt	arról.	Megállt	nemcsak	
a	 szekér,	 de	megállt	 addigi	 élete	 is.	Mert	 aki	 találkozik	 az	 Istennel,	 hall	 Jézus	Krisztusról	 annak	
szüksége	van	arra,	hogy	megálljon.	Csak	az	tud	Krisztussal	tovább	indulni	az	úton,	aki	megállt.	Lehet,	
hogy	csak	egy	pillanatig	tart	ez	a	megállás,	mint	Péternél,	aki	Jézus	lábai	elé	esve	látta	meg	és	vallotta	
meg	bűnösségét.	De	lehet,	hogy	Pál	apostolhoz	hasonlóan	napokra	van	szükségünk	a	Krisztussal	való	
találkozás	után,	hogy	átértékeljük	dolgainkat,	Istennel	való	kapcsolatunkat,	és	tovább	induljunk,	de	
most	már	Krisztussal.	Sokaknak	talán	ez	a	megállás	hiányzik	ahhoz,	hogy	a	Szentírást	olvasókból,	
prédikációt	hallgatókból,	Istent	kereső	emberekből	Krisztust	követők	legyenek.
	 Álljunk	meg	mi	 is,	még	akkor	 is,	ha	úgy	érezzük,	most	nem	 lehet,	most	„fut	 a	 szekér”.	
Álljunk	meg,	 ha	 halljuk	 az	 igét,	 ne	 engedjük,	 hogy	 tovább	 szaladjon	 velünk	 a	 szekér,	 gondjaink,	
bajaink,	 vagy	 éppen	 felhőtlen	 boldogságunk,	 jólétünk	 szekere	 és	 elvonja	 figyelmünket	 Istenről.	
Álljunk	meg	naponként.	Álljunk	meg,	gondolkodjunk	el	az	igén,	forgassuk	szívünkben	a	prédikációt,	
keressük	az	alkalmakat.	Álljunk	meg	hálát	adni,	bűnbocsánatot	kérni,	mert	sok	esetben	ez	az,	ami	
hiányzik	nekünk	ahhoz,	hogy	közösségben	legyünk	az	Istennel,	hogy	az	Etióp	főemberhez	hasonlóan	
mi	is	örömmel	folytathassuk	utunkat,	életünket,	örömmel	élhessük	mindennapjainkat.	Örömmel,	hisz	
tudhatjuk	megváltott	bennünket	az	Úr,	ismerhetjük	jóságát,	érezhetjük	szeretetét.	

      Molnár István
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Az alapra építeni
 
 Aki ültet, és aki öntöz: egyek, és mindegyik 
majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. 
Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten 
szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem 
adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot 
vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, 
hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a 
meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, 
hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát; az a 
nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája ny-
ilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek 
a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni; de ha valakinek a munkája 
megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. (1Kor	3,8-15)
 
 Minden	hívő	keresztyén	szolga,	tehát	mi	is.	Meglehet,	hogy	ez	egy	kicsit	régimódian	hang-
zik,	de	mint	tudjuk,	a	szolga	olyasvalaki,	aki	felsőbb	helyről	kapja	az	utasításokat.	Van	valaki,	aki	
fölötte	áll.	Isten	minden	szolgája	fölött	áll	és	mindenkinek	megmondja,	mit	kell	tennie.	Az	Ő	művéről	
van	szó	és	ezzel	minden	szolgának	tisztába	kell	lennie.	Ha	valaki	a	maga	útját	járja,	Isten	munkája	
nem	megy	előre.	A	szolgáknak	egységet	kell	alkotniuk.	Nem	szabad	egymás	ellen	dolgozniuk,	senki	
nem	nézheti	a	maga	hasznát,	hanem	együtt	kell	végezniük	a	munkát.	Az	Istennek	végzett	szolgálatban	
nagyon	fontos	az	egység.	Isten	mindenkit	a	maga	viselkedése	szerint	fog	megjutalmazni.
	 Először	itt	van	az	alap.	Azt	Pál	fektette	le	anélkül,	hogy	bármit	is	képzelt	volna	magáról.	
Azt	mondja,	hogy	azt	az	alapot	Istentől	neki	adott	kegyelem	szerint	rakta	le.	A	dicsőség	tehát	Istené.	
Arról	sincs	szó,	hogy	őmaga	alkotta	volna	meg	az	alapot,	hiszen	az	alap	Jézus	Krisztus.	Más	alap	nem	
létezik.	Ám	a	Biblia	olyan	háznak	is	tekinti	a	gyülekezetet,	amelyet	emberek	építenek.	Itt	ez	így	hang-
zik:	Vigyázzon	azonban	mindenki,	hogyan	épít	rá.	Előfordulhat,	hogy	valaki	rossz	anyagot	használ,	
olyat,	amely	megég	a	tűzben.	Talán	van	sejtésed	arról,	melyik	anyag	mit	jelent	itt.	Az	arany,	az	ezüst	
és	a	drágakövek	a	hívőket;	a	fa,	a	széna	és	a	szalma	a	hitetleneket.	
	 Vannak	emberek,	akik	beismerik	bűneiket	Isten	előtt.	Elfogadják	Uruknak	Jézus	Krisztust,	
vallást	 tesznek	 arról,	 hogy	 elhagyják	 a	 világ	hiábavalóságait	 és	 bejutnak	 Isten	házának	 területére.	
„Hogy	tudd	meg,	hogyan	kell	forgolódnod	az	Isten	házában,	amely	az	élő	Isten	egyháza,	az	igazság-
nak	oszlopa	és	erőssége.”	(1Tim	3,15)
	 És	van	még	egy	módja	az	építkezésnek.	Az	a	mód,	ahogyan	az	ember	bármit	is	továbbad	a	
Bibliából,	szintén	lehet	rossz	és	jó.	Isten	gondolatait	adod	tovább,	vagy	saját	gondolataidat.	Ez	olyan	
dolog,	ami	rám	is	igaz,	mialatt	a	sorokat	írom.	Állandóan	fel	kell	tennem	magamnak	a	kérdést,	hogy	
vajon	helyesen	értelmezem-e	Isten	igéjét?	Ugyan	ez	igaz	az	életmódunkra	is.	Milyen	példát	muta-
tunk?	Nézzük	meg,	mit	 ír	a	gyakorlati	magatartásunkról	a	Biblia,	hogy	megtudjuk,	mit	akar	Isten,	
hogyan	viselkedjünk	és	hogyan	nézzünk	ki.	Ha	minden	dologban	tartjuk	magunkat	Isten	 igéjéhez,	
erősíteni	fogjuk	Isten	épületét.	Ha	ezt	nem	tesszük	meg,	gyengítjük.

Fohász:	Megvallom,	nehéz	úgy	élni,	ahogy	Te	várod	tőlem	Uram.	Annyi	kísértés	és	sokszor	gyenge	
is	vagyok.	Fordíts	egészen	magadhoz.	Csak	Te	benned	leszek	erős.	Könyörülj	rajtam	és	családomon!	
Ámen.	
      Bányácski Béla
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Gyülekezetünkben történt

2013.	május	12-én	4	leány	és	3	ifjú	testvérünk	tett	vallást	hitéről	a	két	évig	tartó	előkészületet	
követően.	A	konfirmáció	során	a	következő	ifjak	ígérték,	hogy	Jézus	Krisztusnak	követői	
és	református	egyházunknak	hűséges	tagjai	lesznek:	Bók	Viktória,	Lénárt	Dániel,	Lisocki	
Patrícia,	Michalák	Natália,	Nagy	Richárd,	Pápay	Gábor,	Szimkó	Dániel.	Ifjú	testvéreink	a	
pünkösd	úrvacsoraosztás	alkalmával	járultak	először	a	kegyelem	asztalához.

Konfirmáció

	 A	konfirmációra	készülődve	a	fiatalok	megtanulják,	hogy	a	Bibliát	magyar	nyelvre	
Károli	Gáspár	gönci,	református	lelkipásztor	fordította	le	és	adta	ki	1590-ben,	Vizsolyban.	
Megtanulják	a	választ,	de	mégis	nehezen	értik	meg,	hogy	ez	a	fordítás	milyen	jelentőséggel	
bírt	abban	a	korban,	milyen	nehéz	 feladat	volt	ez,	 s	 Istennek	milyen	áldott	eszköze	volt	
Károli	Gáspár,	hogy	édes	anyanyelvükön	olvashatták,	és	olvashatjuk	azóta	is	Urunk	igéjét.	
A	bibliafordítás	jelentőségét	szeretnénk	jobban	megismertetni	minden	konfirmáló	ifjúval,	
ezért	egy	pár	éve	minden	királyhelmeci	konfirmandust	igyekszünk	elvinni	a	nem	is	messze	
lévő	Göncre	és	Vizsolyba,	azon	településekre,	ahol	a	Bibliafordítás	megtörtént.	
	 A	KOINONIA	 jótékonysági	 alap	 támogatásával	 2013.	 április	 20-án,	 a	 két	 kon-
firmandus	 csoport	 tagjai	 számára	 idén	 is	 megszerveztük	 a	 kirándulást	 a	 magyar	 Biblia	
bölcsőjéhez,	Vizsolyba.	A	kirándulás	során	nem	csak	a	gönci	Bibliamúzeumba	és	a	vizsolyi	
Árpád-kori	templomba	látogattunk	el,	hanem	Sárospatakra	is,	ahol	a	református	kollégiu-
mot,	múzeumot	és	a	méltán	híres	nagykönyvtárat	is	megtekintettük,	valamint	a	Rákóczi	vár	
állandó	kiállítását	is	megnéztük.

Konfirmandusaink Vizsolyban
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Bibliaismereti vetélkedő
 
	 A	 Zempléni	 Egyház-
megyében	 május	 25-én	
került	 sor	 az	 egyházmegyei	
bibliaismereti	 vetélkedőre.	
A	 királyhelmeci	 gyülekezeti	
házba	 tizenegy	 gyülekezetből	
érkeztek	 gyerekek,	 akik	 három	
kategóriában	 mérték	 össze	
tudásukat.	 Az	 idei	 vetélkedőre	
az	 ószövetségi	 József	 életének	
történeteiből	 készültek	 a	
gyerekek, s a megtanult 
aranymondások	 is	 arra	 utaltak,	
hogy	az	Úr	az,	aki	megszabadít,	
megment,	aki	velünk	van.	
	 Molnár	 István,	királyhelmeci	 lelkipásztor	 rövid	köszöntése	után,	Kása	Melinda,	
nagygéresi	lelkipásztor	az	1Móz	39,2	és	a	Mt	28,20	alapján	szólt	a	jelenlévőkhöz,	s	bíztatta	
a	gyerekeket,	hogy	ahogyan	az	Úr	Józseffel	volt	a	nehéz	helyzetekben,	úgy	–	ígérete	szerint	
–	ma	is	az	övéivel	van,	nem	hagyja	el	gyermekeit	még	a	próbák	idején	sem.	
	 Az	eredményhirdetés	alapját	képező	feladatlapok	kitöltése	után,	Molnár	Éva,	helyi	
lelkipásztor	vezetésével,	egy	újabb	„vetélkedő”	következett,	amely	során	játékos	formában	
lettek	visszakérdezve	a	megtanult	bibliai	részek,	de	a	kérdések	mellett	–	ugyancsak	a	József-
történetekhez	 köthető	 –	 ügyességi	 feladatokat	 is	 meg	 kellett	 oldaniuk	 a	 csoportoknak.	
Mire	a	sok	nevetéssel	együtt	járó	kvízjáték	véget	ért,	a	feladatlapok	is	kijavításra	kerültek,	
azaz	 a	 2013-as	 bibliaismereti	 vetélkedő	 eredménye	 is	 megszületett.	 Az	 eredményből	
nyilvánvalóvá	vált,	hogy	az	idén	is	nagyon	felkészült	csapatok	érkeztek,	hiszen	nagyon	kis	
pontkülönbségeken	dőlt	el	az,	hogy	melyik	csapat	milyen	csoporthelyezést	ért	el.	
 Ahogyan minden évben, most is a gyülekezeteken belüli felkészülésen volt a 
hangsúly,	 amire	 a	vetélkedő	már	 csupán	pontot	 tesz.	Hiszen	 a	bibliaismereti	 vetélkedők	
lényege,	 hogy	 egy	 kicsit	 mélyebben,	 komolyabban,	 egy	 kicsit	 többet	 foglalkozzanak	 a	
gyerekek	a	Biblia	szövegeivel,	ez	esetben	az	Ószövetség	eseményeivel.	Reméljük,	hogy	
a	 gyerekek	 a	 díjakon,	 emléklapon,	 vagy	 éppen	 élményen	 túl	 azt	 viszik	 tovább,	 amit	
megtanultak,	vagy	amit	éppen	felismertek,	kaptak	a	történetek	által.
	 Készültek	 e	 jeles	 eseményre	 a	 királyhelmeci	 gyülekezetből	 is	 gyerekek.	Az	 I.	
kategóriában	Hajdók	Gábor,	Majer	Noémi	és	Murinčák	Bettina;	a	 II.	kategóriában	Dócs	
Denis	és	Tancsák	Ferenc;	a	III.	kategóriában	Varga	Szabolcs	képviselte	gyülekezetünket,	
s	 mondhatni,	 hogy	 jelesül	 képviselték,	 hiszen	 mindhárom	 kategóriában	 a	 nagyon	 szép	
második	 helyen	 végeztek.	A	 gyerekeknek	 mindenképpen	 szép	 élmény	 volt	 ez	 a	 nap,	 s	
hisszük,	hogy	tudásban,	Isten-ismeretben	is	előrébb	jutottak.
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Isten nevében fejeződött be a népfőiskolai képzés
	 Ismét	 érezhettük	 az	 Úr	 működését	 2013.	 június	 2-án	 Királyhelmecen,	 mivel	
befejezéséhez	 érkezett	 egyházmegyénkben,	 a	 Zempléni	 Református	 Egyházmegyében	 a	
presbiteri	és	gyülekezeti	munkás	népfőiskolai	képzés,	amelyen	hét	alkalommal	volt	előadás	
és	a	nyolcadik	lett	a	vizsga	alkalma,	Királyhelmecen.	Mindazok,	akik	szorgalmasan	részt	
vettünk	ezen	előadásokon,	az	Úrnak	szentelt	napon	vizsgát	tehettünk	a	tanultakból.	Kilenc	
órakor	 kezdődött	 a	 gyülekezeti	 házban	 a	 megnyitó.	 Izgult	 a	 társaság,	 de	 feloldásunkra	
szolgált	 egy	 szép	 ének,	 amelyet	 a	 tárkányi	 Nagy	 Gusztávné	 Katalin	 asszonytestvérünk	
készített,	 s	 amely	 éneket	 Nt.	 Pásztor	 Gyula	 nyitóáhitata	 után	 közösen	 elénekelhettünk:	
„Neved	 Uram	 milyen	 csodás,	 Téged	 illet	 minden	 áldás.	 Dicséretem	 csak	 dadogás,	
Gyerekszavú	magasztalás.”
	 A	 vizsga	 napjára	 négy	 tanár	 érkezett	 a	 Sárospataki	 Református	 Teológiai	
Akadémiáról	és	két	csoportban	történt	a	feleltetés.	A	vizsgák	között	részt	vettünk	a	délelőtti	
istentiszteleten,	 a	 királyhelmeci	 református	 templomban.	 Hála	 legyen	 az	 Istennek,	 a	
népfőiskolai	képzést	lezáró	vizsgán	mindenki	a	saját	tudása	szerint	kellőképpen	megfelelt.	A	
vizsgázást	követően	közös	ebéden	vettünk	részt	a	Borostyán	étteremben.	Itt	is	megköszönjük	
az	étterem	dolgozóinak	az	ízletes	ebédet	és	a	szép	környezetet,	Isten	áldását	kérjük	további	
munkájukra.	Az	ebéd	elfogyasztása	után	visszamentünk	a	gyülekezeti	házba,	ahol	tovább	
folytatódott	a	szeretetvendégség	és	a	beszélgetés.
	 Többen	elmondták	véleményünket	az	alkalmakról	és	csak	pozitív	megjegyzéseket	
hallottunk.	A	tanárok	és	a	hallgatók	is	jól	érezték	magukat,	megkedveltük	egymás	társaságát,	
hiányozni	fognak	az	előadások	és	az	összejövetelek	is.	Sok	minden	megmaradt	a	szívünkben	
és	reméljük,	idővel	mindez	még	inkább	a	javunkra	válik.	
	 Meghívást	 kaptunk	 az	 ünnepélyes	 tanévzáróra	 Sárospatakra,	 ahol	 ünnepélyes	
keretek	között	átvehetjük	a	népfőiskolai	képzés	elvégzését	igazoló	oklevelet.	
	 Ezúton	is	köszönjük	a	tanároknak,	hogy	időt	szakítottak	az	előadásokra	és	határon	
túlról	is	eljöttek	Isten	igazságát	és	hatalmát	tanítani;	s	megköszönjük	Nt.	Molnár	Elemér	
esperes	úrnak,	s	mindazon	lelkészeknek,	akik	helyi	szinten	munkálták,	hogy	ez	a	számunkra	
sokat	 jelentő	 népfőiskolai	 képzés	 a	 Zempléni	 Egyházmegyében	megvalósulhatott.	 Isten	
áldja	meg	további	szolgálatukat	és	szervezéseiket.	
	 Adja	az	Úr,	hogy	épülésünkre	szolgáljon	ez	a	képzés	és	tovább	tudjuk	gyarapítani	
tudásunkat.	
	 Mindezért	legyen	Istené	a	dicsőség!
       Kulcsár Eleonóra  
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	 Két	autó	állt	a	jelzőlámpánál.	A	lámpa	zöldre	váltott,	de	ezt	az	autóban	ülő	férfi	
vezető	nem	vette	észre.	A	mögötte	levő	autóban	a	női	vezető	figyelte	a	környező	elhaladó	
forgalmat.	A	 nő	 egy	 idő	 után	 megelégelte	 a	 várakozást,	 elkezdett	 kiabálni	 a	 férfira,	 és	
elkezdte	ütni	a	kocsija	kormányát,	hogy	mozduljon	már	a	férfi.	A	férfi	nem	mozdult.
A	nő	dührohamot	kapott	az	autójában,	összefüggéstelenül	kiabálva	a	férfira,	csapkodva	és	
nyálát	fröcsögtetve	a	kocsi	kormányára.	A	lámpa	közben	sárgára	váltott	és	a	nő	elkezdte	
nyomni	a	dudát,	középső	ujjával	vadul	felfele	mutogatva,	csúnya	szavakat	és	átkokat	szórva	
a	férfira.
	 A	férfi	felnézett,	meglátta	a	sárga	lámpát	és	gyorsan	áthajtott	a	kereszteződésen	
még	mielőtt	a	lámpa	pirosra	váltott	volna.
	 A	nő	magán	kívül	van	és	őrjöng	a	gondolattól,	hogy	elmulasztotta	a	lehetőséget	
átmenni	 a	 kereszteződésben.	 Félig	 még	 mindig	 magán	 kívül	 egyszer	 csak	 hallja,	 hogy	
kopognak	a	kocsi	ablakán,	és	amikor	oldalra	néz,	egy	pisztoly	csövével	 találja	 szemben	
magát,	amit	egy	nagyon	komoly	kinézetű	rendőr	tart.
	 A	rendőr	felszólítja,	hogy	állítsa	le	a	gépkocsi	motorját	és	közben	a	kezeit	tartsa	
végig	jól	látható	helyen.	A	nő	engedelmeskedik,	szótlanul	szemlélve	a	történéseket.	Miután	
leállítja	a	motort,	a	rendőr	utasítja	hogy	feltartott	kezekkel	szálljon	ki	a	kocsiból.	A	nő	kiszáll	
a	kocsiból,	és	a	rendőr	felszólítja,	hogy	rakja	a	kezeit	a	kocsira.	A	nő	megfordul,	rárakja	
a	kezeit	a	kocsi	tetejére,	ami	után	gyorsan	megbilincselik	és	betuszkolják	a	rendőrautóba.	
Túlságosan	zavarban	lévén	az	esemény	sorozattól	egy	kérdést	sem	mer	feltenni	útközben,	
majd	 amikor	 megérkezik	 a	 rendőrőrsre,	 ott	 ujjlenyomatot	 vesznek	 tőle,	 lefotózzák,	
megmotozzák,	felveszik	az	adatait	és	berakjak	egy	cellába.
	 Néhány	órával	később	egy	rendőr	megjelenik	a	cellánál	és	kinyitja	neki	az	ajtót.	
Elkíséri	az	adatfelvevőhöz,	ahol	az	Őt	elfogó	rendőr	fogadja,	kezében	az	elkobzott	értékeivel.	
Átadja	a	nőnek	a	személyes	dolgait	tartalmazó	zacskót,	és	ezt	mondja:	Elnézést	kérek	ezért	
a	tévedésért.	De	tudja,	én	akkor	érkeztem	Ön	mögé,	amikor	már	nyomta	a	gépkocsi	dudáját,	
a	 középső	 ujját	 mutogatta	 az	 Ön	 előtt	 lévő	 vezetőnek,	 és	 káromkodásokkal	 árasztotta	
el.	Aztán	 észrevettem	 a	 „Válaszd az életet”	 feliratú	 rendszámtábla	 keretet,	 a	 „Mit tenne 
most Jézus”matricát,	a	„Kövess engem a Vasárnapi Biblia Órára”	matricát,	és	a	krómból	
levő	 keresztény	 hal	 emblémát	 a	 csomagtartón.	 Így	 hát	 csak	 arra	 tudtam	gondolni,	 hogy	
a	 sok-sok	 keresztyén	 szimbólumot	 hordozó	 gépkocsi	 nem	 az	 öné,	 s	 viselkedéséből	 arra	
következtettem,	hogy	azt	biztosan	lopta.

Mások is látják tetteinket
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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!

2013.	július	8-12.	
között	immár	kilencedik	

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:	"Az	
időutazó";	mivel	a	táborban	
visszarepülünk	az	időben.

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.	

GYÜLEKEZETI NAPKÖZI TÁBOR


