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Királyhelmeci
Szövétnek

Reformáció

A reformáció hónapjában sokaknak eszébe jut a felekezeti
hovatartozásuk. Büszkén vallják, hogy õk a református egyháznak a tagjai.
Sokan azzal is eldicsekszenek, hogy az õ szüleik vagy nagyszüleik milyen
hûséges egyháztagok voltak, milyen sok áldozatot hoztak a gyülekezetükért,
esetleg mint presbiterek vagy gondnokok egy-egy gyülekezetben milyen
hûségesen szolgáltak. Olyanokkal is találkoztam, akik szívesen emlékeztek
konfirmációjukra, az azt megelõzõ elõkészületi alkalmakra, ahol sok mindent
úgy  megtanultak, hogy még ma is tudják. Persze, ha már komolyabbra
fordítjuk a beszélgetést a hitelveinket vagy magát a reformáció kérdését
illetõen, hiányosságokat tapasztalunk. Sõt, olyan téves felfogás (hit?) is
kicsendül egy-egy megnyilatkozásból, mintha az elõdök hite, hûsége, a

gyülekezethez való ragaszkodása üdvbizonyosság
lenne az utódok számára. Nekünk reformátusoknak
soha nem szabad elfelejtenünk azt a reformátori,
teljes mértékben a Szentíráson alapuló
„újrafelfedezést”, ami tulajdonképpen az Egyház
megújulását elindította, hogy „kegyelembõl hit által
lehet miénk az üdvösség”. Isten kegyelmébõl a

Jézus Krisztus érdeméért és hit által.
Elengedhetetlen, hogy az ember hit által

Krisztus tagja legyen.
Szomorúan kell megtapasztalnunk, hogy

nagyon sok ember keresztyénnek vagy
református keresztyénnek vallja magát, de
Krisztushoz semmi köze nincs, és nem is
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akarja, hogy legyen. Vajon lehetséges ez? Krisztus nélkül nincs keresz-tyénség,
Krisztus nélkül nincs bûnbocsánat, nincs üdvösség és nincs örök élet. De ha
hit által tagjai vagyunk, akkor az Õ felkenetését ránk is kiterjeszti. Mi is
megnyerjük a Lélek ajándékát, amely megszentel bennünket.

Jézus olyan megváltó, aki az isteni javakat teljesen megosztja azokkal,
akik hit által követik Õt és mindennek részeseivé teszi õket. Mindezért nem
vár mást, csak hogy vallást tegyünk az Õ nevérõl, ne szégyelljük evangéliumát,
harcoljunk minden bûn és a Sátán ellen, és hogy a mi életünk legyen
hálaáldozat az Õ számára. Õelõtte minden emberi élet nagyon drága, mert Õ
sokat tett minden ember életéért. Mindenikért életet áldozott. Mit tehetnénk
egyebet, minthogy életünket, amit Õ kér és amit Õ vár, odaadjuk Neki. Így
már megérthetjük a reformáció „újrafelfedezését”, az Ige tanítását és lehet
üdvbizonyosságunk kegyelembõl és hit által.

-l-

Áprily Lajos
Kálvin, 1535

Ott ül a tornyos, vén Basileában,
fiatalon, a zord idõk fokán.
Helvét magasság ég a messzeségben
s a kor viharsugára homlokán.

Páris felõl piros máglyák lobognak,
jajgatva sír egy messzi, tompa kar.
Ádám esendõ, átkozott fajában
lázad a bûn és zúg a zûrzavar.

Vergõdve látja lázmeleg szemével
igaz hit annyi hõse hogy zuhan.
S kitör a jajszó nyugtalan szívébõl:
Meddig a próba, meddig még, Uram?

A vörös Münster várja már Erasmust,
az õszt, ki hullva is világtudás.
De Pál apostol óriás alakja
fölébe nõ, mint égõ látomás.

S feleletül mögötte felmagaslik
a vérestestû embernek-fia
Fény hull sebébõl és a fény zenéje:
Egyedül Istené a glória.

S két szót kiált a bibliás magasság,
hogy megkondult belé a végtelen:
eleve-elrendeltetés az egyik,
s megváltó arcú társa: kegyelem.

S fut-fut a tolla lázas éjszakákon,
és növekedve ír és írva nõ.
Amit leír, a századokba csendül,
sors lesz belõle, lélek, új erõ.

Acélos rend és gyõzelmes tanítás,
világformáló és mégis õsi szó.
S teremtve hull a szomjazó szívekbe:
Igaz tudomány. Institucio.
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Mindent Isten dicsõségére!
Láttassék meg a te mûved a te

szolgáidon, és a te dicsõséged azoknak fiain.
/Zsolt 90,16/

Õszinte bûnbánattal és igaz szívvel kell
megvallanunk, hogy korunkban nem nagyon látszik Isten
dicsõsége a mi fiainkon és fiataljainkon. Nevezzük nevén e
dolgot, melyben elsõsorban a szülõk felelõsségét állapítanám
meg. Sajnálatos, hogy az iskolákban a hitoktatás helyett sokan etikára iratkoznak. Így
a konfirmációra való elõkészület folyamán a lelkipásztor „kiteheti a lelkét”, hogy a
gyerekeket valahogy megtanítsa a hitben való engedelmességre. Nem csodálkozhatunk
tehát, ha a mi fiataljaink késõbb Istentõl eltávolodva a maguk útját járják, és belevetik
magukat ebbe a világba. Ma is igaz a nagy igehirdetõnek, Ravasz Lászlónak a
megállapítása, melyet az ifjúsághoz szóló beszédében mondott: ne adjátok magatokat
a világnak, többet értek, mint a világ. A nevelésnek – egyházban és iskolában egyaránt
– az kell legyen a célja, hogy a gyermekek eljussanak annak az Istennek igaz és üdvözítõ
ismeretére, aki életüket magának igényli. A Megváltó Krisztus igéje alakítja át az ember
életét a Szentlélek által.

Isten dicsõsége végül is legtisztábban az Atya egyszülött Fiában ragyog fel, aki
tele van kegyelemmel és igazsággal. Kálvin János azt tanította, hogy a megváltottaknak
Isten dicsõségére kell élniük. Az Isten-dicsérésére kötelesek vagyunk, hiszen a Szentírás
is így figyelmeztet: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék /1Kor 1,31/. Sõt mást nem is
tehetünk, hiszen maga az Úr jelentette ki Ézsaiás próféta könyvében: Dicsõségemet
másnak nem adom. /Ézs 48,11/ Ezért ha az ember értelme ilyen módon van megvilágítva,
akkor – semmi érdemet nem igényelve magának – csak azt kívánhatja, hogy egyedül
Isten magasztaltassék és dicsõíttessék.

Isten minden áldásának, melyekkel eláraszt bennünket azt a célt kell szolgálnia,
hogy Urunk dicsõsége hirdettessék általa. Kálvin János szerint az ember arra van
teremtve, hogy megismerje Isten hatalmát és dicsõségét, mert minél mélyebben
megismeri Õt, annál inkább meghódol elõtte, mint ahogyan a 251. dicséretünkben
énekeljük: „Meghódol lelkem Tenéked nagy Felség, Szentháromságban ki vagy egy
Istenség.” Tehát minél inkább meghódol és engedelmeskedik Neki, annál inkább
tükrözni fogja dicsõségét. Ezért illõ, hogy életünket, melynek Õ a kezdete, az Õ
dicsõségére szenteljük. Ezt csak úgy tehetjük meg, ha lemondunk saját akaratunkról,
saját utunkról, alávetjük magunkat Isten akaratának, egészen odaszánjuk magunkat
neki és életünk értelmének az Õ dicsõsége szolgálatát tekintjük. A hívõ református
keresztyén ember felveszi magára Isten igáját, de nem kényszerbõl, hanem hálából
Istenünk kegyelméért – ez a valódi hálaadás.

Bányácski Béla
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GYÜLEKEZETÜNKBEN TÖRTÉNT

Augusztus 1-5 között egyházközségünk a Koinonia jótékonysági alap
támogatásával napközi tábort szervezett. A táborban 6-12 éves gyermekek vettek
részt, akik napról-napra nagy figyelemmel és izgalommal kísérték végig a bibliai
József történetét. Emellett énekeket tanultak, játszottak, és különbözõ
foglalkozásokat végeztek a gyerekek.

Augusztus 17-én a
Zempléni Fesztivál keretén
belül Marshall Tamás
klarinétos közremûkö-
désével templomunkban
adott koncertet a budapesti
Berán Quartet. A koncerten
Schubert, Mozart és Brahms
darabokat adtak elõ, mellyel
felejthetetlen élményt szereztek a helyi,
környékbeli és határainkon túlról
érkezett hallgatóságnak.

Szeptember 2
templomban, 
keretén belül a
amely modern
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Szeptember 11-én gyülekeze-
tünkben a szokásos évi egyház-
látogatást végezték Nt. Lucskay
András esperes és  Nt. ifj. Demes
Tibor hardicsai lelkipásztor.

Szeptember 25-én a Bodrogközi Kulturális Fesztivál alkalmából a görög-katolikus
templomban, ökumenikus istentiszteleten közösen dicsértük Urunkat. E fesztivál
keretén belül adott koncertet templomunkban a királyhelmeci ÉDUA éneklõcsoport,
amely modern hangszerelésben elõadott énekekkel dicsérte az Urat.
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Isten = Szeretet
Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint
Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel
együtt hirdetem, hogy “van egy álmom”, de
szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint
egy leomlott templomtorony megrepedt
harangja.
Ha futurológusként, a jövõ mérnökeként vagy
csalhatatlan közvélemény-kutatóként elõre
látom is a jövõt, szeretet pedig nincs bennem,
olyan vagyok, mint egy összelapított üres kólás
doboz, amelyet unottan rúgnak tovább a
kamaszok.
Ha akkora hitem van is, mint Assisi Ferencnek,
Luther Mártonnak és egy dunántúli
parasztasszonynak együttvéve, de szeretet
nincsen bennem, olyanná lettem, mint a szél
által cibált ördögszekér.
Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat,
vagy tizedet adok minden jövedelmembõl,
Szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem,
mint aki követ ad kenyér helyett és skorpiót
hal helyett.
Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól
késõ estig robotolok, éveken át nem megyek
szabadságra, ám szeretet nincs bennem, olyan
lennék, mint egy üres belû hagyma.
Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat,
rongyosra olvasom a Bibliámat, ha halálomra
bizakodó hittel tekintek, úrvacsorával
megerõsítve készülök elmenni, de szeretet
nincs bennem, semmi hasznom abból.
A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki
szamárháton vonul be a városba.
A szeretet nevetség tárgya, mint amikor
valakinek kezébe nádszálat, fejére
töviskoszorút adnak.
A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóiért
imádkozik.
A szeretet esendõ, mint amikor valaki azt
mondja: “szomjúhozom”.
A szeretet meglepõ, mint amikor valaki
szelíden megszólít egy gyászoló asszonyt a
hajnali kertben.
A szeretet játékos, mint amikor valaki
tanítványai elõtt megy Galileába.

A szeretet nem fúj egy követ a
bennfentesekkel, nem kacsint össze a
hatalommal, nem bizonygatja önmaga
fontosságát, nem örül a pártok és politikusok
acsarkodásának, de együtt örül az asszonnyal,
aki megtalálja elgurult drachmáját.
Nem örül az ügyeskedéssel szerzett
vagyonnak, de együtt örül a mezõk liliomaival
és az ég madaraival. Nem örül a doppinggal
elért világcsúcsnak, de együtt örül a
fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó
nyállal, nagy erõfeszítésekkel társának tudja
dobni a labdát. A szeretet soha el nem múlik.
Nem veszti el szavatosságát, nem évül el, nem
kerül ad acta, nem lesz unalmas, mint a
tegnapi újság.
Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak
érni, legyenek bár egyházak, meg fognak
szûnni, legyen bár ökumenikus mozgalom, el
fog töröltetni.
Mert még nem találtuk meg a rák és az AIDS
ellenszerét, nem értjük távoli földrészek
lakóinak a nyelvét, nem fogjuk fel más
civilizációk felénk sugárzott jeleit.
Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk
mindnyájan körül, és Õ lesz majd minden
mindenekben.
Mert a szeretet nélküli kötelességtudat
kedvetlen.
A szeretet nélküli felelõsség: figyelmetlen.
A szeretet nélküli igazság: kemény.
A szeretet nélküli okosság: gõgös.
A szeretet nélküli barátságosság: hûvös.
A szeretet nélküli rend: kicsinyes.
A szeretet nélküli hatalom: kíméletlen.
A szeretet nélküli birtoklás: fösvény.
A szeretet nélküli adakozás: képmutató.
A szeretet nélküli vallásosság: bigott.
A szeretet nélküli hit: vakbuzgó.
A szeretet nélküli remény: fanatikus.
A szeretet nélküli élet: értelmetlen.
Most azért megmarad a hit, a remény, a
szeretet, e három.
Ezek közül pedig a legnagyobb : Jézus

Fabinyi Tamás szerint

A szeretethimnusz mai nyelven
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Felhívás
Ismételten 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. Kérnénk
azokat az olvasókat,  akik már eljuttatták régi fényképeiket
a lelkészi hivatalba, és igényelnék vissza azokat,
jelentkezzenek azokért, mert feldolgozásuk már
megtörtént.

K A Z E T T A S Z O L G Á L AT

Amint arról a testvérek bizonyára tudnak,
csütörtökönként a kórházban tartunk istentiszteletet.
Ezekre az alkalmakra nem csupán kórházban fekvõ
betegek jönnek, de azok is (fõleg a kórház mellett lévõ
lakóteleprõl), akik a templomba már nem bírnak eljönni, viszont a kórházi alkalmakra még
el tudnak menni. Ezért gondoltuk azt, hogy gyülekezetünkben is elindítjuk a
kazettaszolgálatot, melynek elsõdleges célja az lenne, hogy azok számára is eljuttassuk az
evangéliumot, akik idõs koruk, betegségük miatt már nem tudnak részt venni
istentiszteleteinken. Elképzelésünk szerint a vasárnap délelõtti istentisztelet hanganyagát
vennénk fel, amit a következõ héten juttatnánk el az igénylõknek meghallgatásra. Kérnénk
azon testvéreink jelentkezését, akik a szolgálat beindítása után igényelnék a hanganyagot
meghallgatásra! Tegyék ezt azért, mivel fel szeretnénk mérni, hogy van-e egyáltalán igény
erre a szolgálatra. A magnetofon hiánya sem gond, mivel ilyen esetben a kazettával együtt
lejátszót is vinnének a szolgáló testvéreink az azt igénylõkhöz. A kazettaszolgálattal járó
kiadásokat a Koinonia jótékonysági alap fedezné.

Kérnénk azokat a szülõket, nagyszülõket, akiknek gyermeke,
unokája 13-14 éves (7-8 osztályos), hogy írassák be konfirmációi
elõkészületre, ezzel is eleget téve a gyerekek keresztelésekor tett
fogadalmuknak, miszerint „úgy nevelik és neveltetik, hogy az Atya, a
Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitükrõl, majd õk maguk tegyenek vallást
a gyülekezet színe elõtt”!
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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: molnaristi@freemail.hu

http://www.mojweb.sk/reformatus
Kéziratokat, javaslatokat szeretettel várunk, a szerkesztés jogát fenntartjuk!

VASÁRNAP I  I SKOLA

Örömmel adjuk hírül, hogy szeptembertõl elindult
gyülekezetünkben a vasárnapi iskola. Ezekre az
alkalmakra szeretettel hívjuk és várjuk a
6-12 éves gyermekeket ,  ak ikke l  a
vasárnap délelõtt i  istentisztelet alatt

külön foglalkozunk a gyülekezeti teremben.
A vasárnapi  isko lában já tékokka l ,  b ib l ia i

történetekkel, énekléssel várjuk a gyerekeket.

A jó pásztor az elveszett bárányt keresi. Melyik úton találja meg?


