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Királyhelmeci
Szövétnek

Ady Endre:
AZ ÚR ÉRKEZÉSE

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,

Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,

De háborus éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,

De õt, a fényest, nagyszerût,
Mindörökre látom.

Ismer az Isten
Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz.

Te ismered ülésemet és felkelésemet,
messzirõl érted gondolatomat.

Járásomra és fekvésemre ügyelsz,
minden útamat jól tudod.  /Zsolt 139, 1-3/

A Szentírás lapjain nagyon sokszor
szembetaláljuk magunkat azzal, hogy az Isten
ismeri az embert. Ismerte az elsõ emberpárt,
ismerte Nóét, tudta, hogy rajta kívül mindenki
gonosz. Ismerte az õsatyákat, ismerte még a
legrejtettebb gondolataikat is. Jézus ismerte a
farizeusokat, tudta, hogy milyen gonosz indulat
van bennük. Ahogyan a zsoltáríró vallja: Te
ismered ülésemet és felkelésemet. Ez az
ismeret teljes ismertet jelent. Nem csak annyit
tud rólunk az Isten, amit mi mutatunk
magunkból, vagy amit esetleg mások láthatnak.
Legmélyebb titkainkat, legrejtettebb
vágyainkat is ismeri, mert az Úr ismeri az
embert. De vajon félnünk kell-e az Õ
ismeretétõl? Vajon tartanunk kell-e attól, hogy
az Isten megismer minket, látja szívünket,
gondolatainkat, vagy éppen ellenkezõleg
örülnünk kellene ennek? Jó, vagy rossz, hogy
nem lehet titkunk Isten elõtt? Kell-e félnie egy
gyermeknek a szülõ figyelmétõl, attól, hogy
látja, tudja mit csinál? Talán csak akkor kell
félnie egy gyermeknek, ha valami rosszat akar
elkövetni, valami veszélyes játékot szeretne
játszani. Így van ez az Istennel való
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kapcsolatunkban is, ugyanis az embernek akkor kell tartania az Isten ismeretétõl, az
igazságos Isten szigorától, ha Istennek nem tetszõen cselekszik, munkálkodik, él.
Baj, hogy az Isten figyel, baj, hogy az Úr ismer, hogyha nem neki tetszõen, nem az Õ
akaratát követve szeretnénk élni. És idõnként talán még ki is „kapcsolnánk” az
Istent, hogy most ezt ne lássa, azt ne tudja, ezzel ne kelljen elõtte elszámolnom.
Fõleg nyáron van ez így, amikor nem csak a gyerekeknek van szünidõ, de a felnõttek
is egy kicsit megpihennek. Szükség is van erre, hiszen az Úr akaratában, világot
alkotó tervében is benne volt a nyugalom napja, s ahogy egy héten kell lenni egy
napnak, amikor fizikailag, lelkileg feltöltõdünk, úgy kell lennie minden évben egy pár
napos pihenõnek is. Azonban a szabadságot sokan Isten nélkül gondolják el, mintha
ilyenkor – kilépve a hétköznapi életbõl, hátat fordítva a hétköznapoknak – nem ugyan
az lenne az Istenünk, aki egész évben volt. Mintha nem ugyan az az Úr õrizne, nem
ugyanaz az Isten védene, mintha nem ahhoz az Istenhez tartoznánk, akihez egész
évben tartoztunk, akihez az év többi napján fohászkodtunk. A zsoltáríró azonban
vallja, hogy az Isten ismeri ülését és felkelését, járását és fekvését, de ugyanígy
ismeri a mi járásunkat és fekvésünket is. Úgy is mondhatjuk, hogy ismeri a munkánkat
és a pihenésünket. Ismer az egész évi rohanásunkban, a munkahelyi problémánkban,
vagy éppen a munka keresésben, a mindennapi elõteremtésében, de ugyanígy ismer
a pihenésünkben is. Ismeri a pihenésünket naponként, ismeri éjszakáinkat, de ismeri
az éves pihenésünket is, amikor az egész éves munkától kellene megpihenni,
feltöltekezni fizikailag, de feltöltekezni lelkileg is. Nem lazítani az Istennel való
kapcsolatunkon, hanem éppen ellenkezõleg szorosabbra fûzni azt.

Járásunkra és fekvésünkre ügyel, minden munkánkra, de pihenésünkre is vigyáz
az Isten. Nem megijednünk kell ettõl, hanem éppen ellenkezõleg, hálát kell adni
ezért az Istennek. Azért, hogy Õ még pihenésünkben, még a nyári szabadságolás
alatt is vigyáz ránk, függetlenül attól, hogy merre vagyunk, esetleg melyik országba
utaztunk, vagy hogy éppen mennyibe került a kirándulásunk. Életünk minden pillanatát
jól ismeri, még a gondolatainkat is tudja. Tudja, hogy mire van szükségünk, tudja,
hogy mikor kell hozzánk lépnie és felkarolnia, tudja, hogy milyen mélységekbõl kell
kiemelnie, tudja, hogy hol kell keresnie, hogy mi megtaláljuk õt. Tudja, hogy mikor
vagyunk elhagyottak, és mikor kell csöndesen és váratlanul átölelnie, ahogyan azt
Ady Endre is megélte. Az Isten ismer bennünket. Ismerte és ismeri a kegyelemre
szorultságunkat, tudta, hogy Jézusra van szükségünk, és tudja, hogy ma is rá van
szükségünk, csak mi nem akarjuk ezt sokszor elhinni. Még nyáron, még a pihenésben,
még a szabadság alatt is Jézusra van szükségünk, a vele való kapcsolatra, a benne
való reménységre, az általa kapott lelki feltöltõdésre. Szolgáljon ez a nyár a testi
pihenés, a fizikai energiáink feltöltése mellett lelkünk feltöltésére, hitünk
megerõsítésére, hogy ne csak az Isten ismerjen minket mindenkor, de a 139. zsoltár
írójához hasonlóan mi is csodálhassuk Istenünk mindentudását.
                                                                                    Molnár István
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Nem akarok másról tudni!

Mert nem végeztem, hogy
egyébrõl tudjak ti köztetek, mint a Jézus
Krisztusról, még pedig  mint
megfeszítettrõl. /1Kor 2,2/

Sokféle irányzat ütötte fel a fejét, vagy ha
nevén nevezzük ezeket az irányzatokat azt is
mondhatjuk: sokféle tévelygés került napvilágra már az apostoli korban, az elsõ
keresztyének életében is. Ugyanez mondható el a késõbbi „sötét középkorról”, amikor
megszabott ára volt minden bûnnek.

Többféle irányzat, többféle út, mely veszélyes. Van oly út, mely igaz az ember
szeme elõtt, de vége a halálnak útja. /Péld 16,25/ Jézus Krisztus ma is mondja: Én
vagyok az út, az igazság és az élet. /Jn 14,6/ Benne, az Õ bûnbocsátó kegyelme által
van út ma is Istenhez. Bárcsak sokan, akik még nincsenek ezen az úton elindulnának,
akik pedig már rajta vannak bátorítást és erõt nyernének mindvégig ez úton való
megmaradáshoz. Mint ahogyan a 210 dicséretünk 8 versében énekljük: Bátoríts a halál
ellen, És ha már elaluszom, Hogy a Sátán el ne nyeljen, Te légy Jézus végsõ szóm.
Maradj velem mindvégig: Kísértess bé az égig.

Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz, nála nincs változás sem
változásnak árnyéka. És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az
emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk. /ApCsel
4,12/ És mimódon menekedünk meg, hogyha nem törõdünk ily nagy üdvösséggel?
/Zsid 2,3/

Az Úr türelmes még azokkal szemben is, akik vétkeznek. Minden egyes embernek,
de minden egyes népnek is hosszú türelmi idõt ad. Vár az Úr, hátha megváltoznak,
hátha letérnek a gonoszság útjáról, hátha idõben felismerik, mik a mulasztásaik Istennel
szemben és mit kellene jóvá tenniük az emberekkel szemben. De egyszer az Isten
szeretetébõl fakadó hosszútûrése véget ér és akkor minden kegyelmi lehetõség lezárul.
Ezért, ahogyan egy ifjúsági énekben megfogalmazták: válasszatok, addig míg tart a
ma, ki legyen a ti szíveteknek ura. Választani kell mindenkinek, mégha lehetetlennek
tûnik is, tudván, hogy Istennél semmi sem lehetetlen.

Aki hisz a Fiúban örökélete van, aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet,
hanem az Isten haragja marad rajta. /Jn 3,36/ Isten a Fiút teszi igazságommá,
szentségemmé, minden hiányosságom betöltõjévé, azon az alapon, hogy Õ maga váltott
meg minket a megfeszített és feltámadott Fiúban. Tehát nem akarok másról tudni köztetek,
mint a megfeszített és feltámadott Krisztusról.
                                                                                Bányácski Béla
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GYÜLEKEZETÜNKBEN TÖRTÉNT

Gyülekezetünkben 2005. május 8-án vallást tett hitérõl: Balogh Andrea, Benkõ Zsolt,
Biacsko Miklós, Bodák István, Bukus Dániel, Bule Mária, Dako Júlia, Gergely György,
Grosko Patrik, Halász Kitty, Horváth Veronika, Kinlovics Zsuzsa, Lesko Dénes,
Lukács Erika, Majer Éva, Makkai Orsolya, Németh Ferenc, Palkó Tamás, Pankovics
Réka, Simon Dániel, Soltész Róbert, Szomjú Klaudia, Szomjú Nikoletta, Terebesi
Dávid, Tóth Lajos, Tóth Norbert, Tótok István, Váradi Tímea, Vincej Viktória.

A Kárpát-medencei Református
Generális Konvent a 2004. december 5-i
népszavazást megelõzõen
csereszolgálatra hívta egyházunk
lelkészeit a Magyarországi Református
Egyház gyülekezeteibe. A Generális
Konvent kezdeményezésére a
magyarországi lelkésztestvérek
viszonozták látogatásukat a határon túli
egyházak gyülekezeteibe.
Gyülekezetünkben április 3-án Nt.
Sóhajda Levente, göncruszkai lelkipásztor
szolgált igehirdetésével, aki gondnokával
érkezett, hogy hirdesse az evangéliumot.

A Zsina
gyülekezetünk

Holland
Harm J. Boi
istentisztelete
hogy örül gyü
szavait Péter 
kövek épülje
ajánljatok fel

A Sát

a mag
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A Zsinati Tanács határozata értelmében május 1-tõl segédlelkészként szolgál
gyülekezetünkben Molnár Éva.

Holland vendégeket fogadhattunk gyülekezetünkben 2005. július 3-án. Drs.
Harm J. Boiten lelkipásztor feleségével érkezett hozzánk és a vasárnapi
istentiszteleten magyarul köszöntötte a gyülekezetet. Köszöntõ szavaiban elmondta,
hogy örül gyülekezeti házunk építésének, és reméli, mihamarabb elkészül. Köszöntõ
szavait Péter apostol levelébõl felolvasott igeverssel zárta: Ti magatok is mint élõ
kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat
ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. /1Pt 2,5/

A Sátánt nem láthatod, de meghallgathatod. Ezt mondja: járj

a magad útján, tégy amit akarsz, minden szabad neked. Isten

csak ennyit tesz hozzá: de nem minden használ.
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Nálatok milyen a kerítés?

     Volt egyszer egy fiú, akinek rossz természete volt. Az apja
adott neki egy dobozt tele szögekkel, és azt mondta neki,
hogy minden alkalommal, ha valakivel szemben elveszti a
türelmét, egy szöget kell a kerítésbe vernie. Az elsõ nap 37 szöget
vert a kerítésbe a fiú. A következõ hetekben azonban megtanult magán uralkodni.
A szögek száma egyre kevesebb lett. Rájött, hogy egy szöget beverni sokkal
fáradságosabb, mint uralkodni magán. Végre elérkezett az a nap is, amikor a fiúnak
egyáltalán nem kellett szöget beverni. Ekkor oda ment ez apjához, és elmondta
neki. Az apja erre azt mondta, hogy akkor minden nap húzzon ki egy szöget a
kerítésbõl, amikor sikerült magán uralkodnia. A fiú nemsokára elmondhatta azt is
az apjának, hogy az összes szöget kihúzta a kerítésbõl. Az apa ekkor odavitte a
kerítéshez a fiát, és azt mondta neki:- Fiam, jól viselkedtél, de nézd meg, hogy néz
ki most a kerítés. Tele van lyukakkal. Ez a kerítés már soha sem lesz olyan, mint
korábban. Hogyha valakivel veszekszel és valami gonoszat, rosszat mondasz neki,
akkor ugyanilyen sebet ejtesz rajta, mint ezek a lyukak itt. Beleszúrhatsz egy kést
egy emberbe, utána kihúzhatod, de a seb ott marad. Nem számít, hogy hányszor
kérsz bocsánatot. Egy szavakkal ejtett seb, éppúgy fáj, mint egy fizikai seb. A
barátok és testvérek ritka, értékes drágakövek, megnevetettnek, és bátorítanak.
Készek arra, hogy meghallgassanak, ha szükséged van rájuk, támogatnak téged,
és megnyitják a szívüket neked. Vigyázz rájuk, mutasd meg, hogy így is lehet!

Felhívás
Felhívjuk az Olvasók figyelmét, hogy akinek van a birtokában valamilyen
régi fénykép (pl. konfirmációról, templomról, istentiszteletrõl),
vagy valamilyen hiteles dokumentum (pl. bizonyítvány, irat
az egyházi iskolából) gyülekezeteink történetét illetõen,
azt juttassák el a lelkészi hivatalba, ezzel is segítve
gyülekezeteink történetének részletes feldolgozását. A
képeket, dokumentumokat feldolgozás, digitalizálás után
visszaadjuk tulajdonosának.

Miért a hittan
- Alig is

és megtanulha
szolgálóiról és

- Mind
beszéltünk. Íg

- Az ór
számomra nag

- Sajno
és engem ez n

- Az én
még otthon is

- Én az
sem tudtam k
megszerettem

- Néhán
választottam é
én is kinevete
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Betegségtõ
Így tesz min

Ínségben ta
Találják sze
Találják a b
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Kenyérrel t
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/A vers szerzõjé
Németország eg
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GYERMEKEK GONDOLATAIGYERMEKEK GONDOLATAIGYERMEKEK GONDOLATAIGYERMEKEK GONDOLATAIGYERMEKEK GONDOLATAI

Miért a hittanórát választottad ebben az iskolai tanévben?
- Alig ismertem néhány történetet a Bibliából. Nagyon örülök, hogy hallhattam

és megtanulhattam sok fontos és értékes dolgot Isten szeretetérõl az Õ kiválasztott
szolgálóiról és Jézus Krisztusról.

- Mindig megkerestem a Bibliában azt a történetet amelyrõl a hittanórán
beszéltünk. Így a Bibliát is megtanultam használni.

- Az órák elején és végén együtt imádkozhattunk és énekeltünk, és ez a
számomra nagyon megható volt.

- Sajnos sok gyereket nem érdekelt a hittanóra, csak zavarták az egész órát,
és engem ez nagyon bántott.

- Az énekeket, melyeket Jézusról, Isten országáról, a Szeretetrõl tanultunk,
még otthon is szívesen éneklem és a családom is örömmel énekelt velem.

- Én azért iratkoztam a hittanórára, mert nagymamámnak megígértem. El
sem tudtam képzelni, hogy mit fogunk csinálni ezen az órán. És közben annyira
megszerettem, hogy alig gyõztem kivárni mikor lesz a következõ hittanóra.

- Néhány osztálytársam kinevetett és „szent gyereknek” csúfolt, hogy a hittant
választottam és nem az etikát. Nem akarok velük vitába szállni, de a szívem mélyén
én is kinevetem õket.

             A 3.-7. évfolyam diákjaival Vaski Klára hitoktató beszélgetett.

Hívõk és pogányok
Ínségben keresik az emberek Istent,
Kérik, hogy testükön, lelkükön segítsen,
Betegségtõl, bûntõl, haláltól mentsen.
Így tesz mind, így tesz a hívõ s a hitetlen.

Ínségben találják az emberek Istent,
Találják szegényen, hazátlan, étlen,
Találják a bûntõl, haláltól verten.
A hívõk nem hagyják el a szenvedésben.

Ínségben az emberre rátalál Isten,
Kenyérrel táplálja lélekben, testben,
Hívõért, pogányért meghal a kereszten,
Kegyelme minden embernek készen.

/A vers szerzõjét, Dietrich Bonhoeffer német teológust a hitleri
Németország egyik koncentrációs táborában végezték ki./



8

Királyhelmeci Szövétnek
A királyhelmeci és a pólyán-szolnocskai református gyülekezetek lapja.

E szám a Koinonia n. f. támogatsásával jelent meg.
A lelkészi hivatal címe: Templom sor 13, 077 01 Királyhelmec

Tel.: 056/ 63 219 72
E-mail: molnaris ti@freemail.hu
http://www.mojweb.sk/reformatus

Kéziratokat, javaslatokat szeretettel várunk, a szerkesztés jogát fenntartjuk!

Napközi TNapközi TNapközi TNapközi TNapközi Táboráboráboráborábor

Já
ték

Beszélgetés

Éneklés

Kézmüves

Foglalkozás

augusztus 1-5augusztus 1-5augusztus 1-5augusztus 1-5augusztus 1-5.....

A Királyhelmeci Református Egyházközség napközi tábort
szervez 6-12 éves gyermekeknek. A táborban 8-13 óra közö t t
különbözõ foglalkozásokkal, játékokkal,bibliai történetekkel,
énektanulással várjuk a gyerekeket. A napközi a református egyház
épületében lesz. Tízórairól, frissítõrõl gondoskodunk. A táborba a lelkészi
hivatalban lehet jelentkezni, ill. bõvebb felvilágosítást is itt kaphatnak.

A napközi tábort a Koinonia jótékonysági alap
támogatásával szervezzük.

A tábor gyülekezetünk gyermekeinek ingyenes!!!


