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Királyhelmeci
Szövétnek

Dömötör Ilona:
Egyet kérek a Úrtól ...

Csak egyet kérek , egyetlen Királyom
az évnek kezdetén:
hogy végezetéig mindegyik szavadra
igent mondhassak én.

Ha jóságod a vígság harmatcseppjét
szívemre ejtené,
nézzek fel rád, mint hajnalkák nevetnek
a kelõ nap felé.

Mikor munkát adsz boldog két kezembe,
legyen bármily kemény,
úgy végezzem, mintha az Úr asztalának
csipkéit hímezném.

Ha fáradt álom keze lesimítja
e Rád nézõ szemet,
utolsó szóul maradjon a számon
háromszor szent neved

Ha a szögesdróttal gáncsolják el utam
rossz szívû emberek,
dac nélkül fussak megvédõ karodba,
mint ûzött kisgyerek.

Ha lázzal fûtöd lelkem vályogházát:
veszendõ testemet,
csak annál izzóbb parázzsal ragyogjon
feléd a szeretet.

Bár magasztalj fel, vagy ha kell, verj arcul
egyetlen hatalom,
csak azt ne tûrd, hogy valaha kimondjam:
“Én nem így akarom.”

Ismét egyik esztendeje...
Egy pár nap múlva újra elénekelhetjük a

gyülekezet közösségében, hogy „Ismét egyik
esztendeje, Istentõl kimért ideje telék el a
mulandóságnak”. Egy évvel elõrébb, egy
esztendõvel tovább az Urunk által kimért
történelem idõ-egyenesén, amelynek hosszát nem
ismerjük, de reménységünk van afelõl, hogy ez
idõ-egyenes végén találkozunk a történelem
formálójával, az idõ Urával, a mi Istenünkkel.
Van, aki számba veszi mindezt az év vége felé
közeledve, és van, aki mit sem törõdve szalad
tovább a következõ esztendõbe; csupán annyira
áll meg, hogy egy nagyot ünnepeljen, hogy
felhõtlenül, senkivel és semmivel nem törõdve,
az utolsó estét átmulatva lépjen be a következõ
esztendõbe. Talán az elsõ napokban még
megtévedünk az új évszám helyes leírásánál, de
hamar visszaáll minden a megszokott
kerékvágásba, minden folytatódik ott, ahol elõtte
abbamaradt, és természetesnek vesszük, hogy
elértük az új esztendõt. Pedig nem az, nem
természetes. Hiszen gondoljunk bele, hogy hány
ember nem jöhet már velünk a következõ
esztendõbe, mennyien távoztak el mellõlünk,
akikkel talán még együtt akartuk köszönteni az
újat, talán szebbet, talán könnyebbet. De ha csak
a mindennapokra gondolunk, a mögöttünk lévõ
napokra, akkor is rádöbbenhetünk, hogy mennyi
minden, mennyi új, amikre egyáltalán nem
számítottunk és mennyi ajándék Istenünk részérõl.
Mennyi reménység töltõdött be, hány kapcsolat
jött létre, vagy éppen hidegült meg, iskola
befejezések, munkahelyváltozások, költözések,
politikai választások, személyes csatározások,
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gyermekszületések, mosolyok, találkozások,
baráti szavak, betegségek, könnyek, örömök
és bánatok. Mennyi minden egy év alatt, s
mindez tovatûnik vagy nyomtalanul, vagy
maradandó nyomot hagyva életünkben. Van,
aki szomorúan tekint vissza, és van, aki
örömöket tud felidézni az eltelõ évvel
kapcsolatban.

Benne élünk a történelemben, az
idõben, és a múló idõ évnek nevezett
szakaszából egy mögénk kerül. De
miközben felidézzük az eltelt
eseményeket, gondolkodjunk el
azon, hogy miként alakult az
Istennel való kapcsolatunk,
hogy közelebb kerültünk-e
hozzá, vagy éppen
ellenkezõleg, távolodtunk
Tõle az elmúló esztendõben?
Megéltük-e az ünnepeinket,
vagy csupán külsõségekben
ünnepeltünk? Elmond-
hatjuk-e, hogy a napok
múlásával egyre többet
tudtunk meg Istenünk
dolgaiból, hogy naponként
kutattuk az Õ akaratát, és
hogy még erõsebb hittel,
még szilárdabb reménység-
gel indulhatunk neki az újnak, az oly sokak
számára bizonytalan jövõnek. Sok minden
történik egy esztendõ alatt, de vajon sok
minden történt a mi hitéletünkben is?
Tagadtunk, vagy elfogadtunk? Kételked-
tünk, vagy reménykedtünk? Mert ettõl, az
Istennel való kapcsolatunktól függ az, hogy
a történelem, és egyéni történelmünk
eseményeire miként tudunk tekinteni,
miként, minek a tükrében értékeljük a múltat
és tekintünk a jövõbe. Jó annak, aki Isten
kezébõl tud elvenni és az Õ ajándékának tud
tulajdonítani mindent, aki így tud
nekiindulni az eljövendõknek, a most még

ismeretlennek, hogy tudja elõbb minden
Istenünk elé kerül, ami minket ér. Igaza van
annak, aki úgy gondolja, hogy ez nem
könnyû, hogy ehhez, az ilyen élethez nagy–
nagy hitre van szükség, amely hitbõl
táplálkozva mindent el tudunk fogadni Isten
kezébõl, és így, a hitbõl fakadóan láthatjuk,
tapasztalhatjuk meg, hogy akik Istent
szeretik azoknak minden javukra van. De
csak ezzel a nagy hittel lehet reményteljesen

nekivágni a jövõnek, csak így lehet
reménységünk az eljövendõre

gondolva, csak az Urunkba
vetett bizalommal tudjuk
tiszta örömmel (nem pusztán
mulatsággal, vagy mulato-
zással) elkezdeni az újat, a
2007-es esztendõt. Igaz,
hogy nem tudjuk, mit hoz az
új év, hogy jobb lesz-e, vagy
rosszabb, mint az idei.
Abban azonban már most
biztosak lehetünk, hogy az
új év új lehetõség is a
számunkra. Lehetõség Isten
elfogadására, lehetõség
Krisztus felismerésére,
lehetõség az új életre, a
Krisztusba beoltott életre,

egy reményteljes, nem félelmektõl
megterhelt éltre.

Próbáljunk ennek fényében gondolni
a múltra, a jelenre és az eljövendõre, a jövõ
esztendõre. Mert csak Istenbe vetett erõs
hittel és benne való reménységgel tudjuk
tiszta szívbõl kérni, és énekelni: „Adj vidám
órákat, ha nekünk azt jónak látod.
Békességes tûrést, ha vesszõdet ránk
bocsátod. Ha több esztendõt nem
számlálunk, S ma vagy holnap innen
megválunk, Add, hogy légyen boldog
halálunk!” /283 dicséret 6. vers/

Molnár István
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Mert egy gyermek születik
nékünk…

„Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk,
és az uralom az õ vállán lészen, és hívják nevét:
csodálatosnak, tanácsosnak, erõs Istennek,
örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének.”
                                                                       (Ézs 9,6)

Milyen pillanatok lesznek azok Izráel számára, amikor
felismeri, hogy Messiása már 2000 évvel ezelõtt megszületett? Egy
gyermek született nékünk. És ez a gyermek nem kisebb, mint maga az Isten Fia. Isten az Õ Fiát
adta a népének.

Születése elõtt ezt mondta az angyal Máriának: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál
Istennél! Íme fogansz méhedben és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz õ, és magasságos
Fiának mondják majd: az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, õ pedig uralkodik a
Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége”. (Lk 1,30-33) Õ a „kimondhatatlan ajándék”,
akinek születésekor az Úrnak angyala ezt hirdette a megrettent pásztoroknak: „Ne féljetek, mert
íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen. Mert született néktek ma a
Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában.” (Lk 2,8-11)

Az ótestámentumi prófécia szerint a Megtartó „csodálatos”.
 Ez a név kizárólag Jézus Krisztus számára van fenntartva. Õ nemcsak különbözõ csodákat

tett, nemcsak különbözõ dolgok csodálatosak vele kapcsolatban, hanem Õ maga teljességgel
csodálatos. Lelkesen szoktuk énekelni a 421. dicséret 3. versét: „Elõttem oly csodálatos, Hogy
értem szállt a földre le. Miattam annyit szenvedett, bûnömért annyit véreze.”

Továbbá „tanácsos”. Az Úrnak nincs arra szüksége, ahogy az a királyok esetében rendszerint
történik, hogy tanácsosokkal vegye körül magát. Õ maga az, akin a tanács Lelke megnyugszik.
Mennyivel kevesebb lenne a békétlenség, a zûrzavar ebben a világban, ha az Úr Jézus tanácsát
fogadnánk meg.

„Erõs Isten”. Ebbõl nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztus maga Isten. Nemcsak mint ember az
Isten Fia, ahogyan az angyal születésekor megjelentette, hanem Isten is, tehát a Fiú maga Isten.

„Az örökkévalóság Atyja”. A Messiásnak ez a neve szoros kapcsolatban áll az elõzõ névvel.
E név jelentése nem az, hogy örökkévalóság Õbelõle ered, hanem hogy Õ az örökkévalóság. Egy
hûséges és bölcs Atya, aki szeretetteljesen fogadja el népét.

„Békesség Fejedelme”.  Ez a név azt jelenti, hogy az Úr Jézus minden hatalmasságot,
amelyik a békét majd zavarni akarja, meg fog szüntetni és a népek között békét fog teremteni. „És
lesz az igazság mûve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.”
(Ézs 32,17)

A továbbiakban így folytatódik a Messiásról szóló prófécia: „Uralma növekedésének és
békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerõsítse azt
jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mûvelendi
ezt!” (Ézs 9,7)

Amit Isten Dáviddal népe körében elkezdett, Jézus Krisztus által dicsõségesen fog
kibontakozni. „Azért fel is magasztalta Õt Isten mindenek fölé és azt a nevet adományozta neki,
amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké
és földalattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsõségére.” (Fil 2,9-11)

Bányácski Béla
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GYÜLEKEZETÜNKBEN TÖRTÉNT

November 1-én, a már hagyományossá vált
ökumenikus istentiszteleten emlékeztünk elhunyt
szeretteinkre.

Október 22-én köszöntöttük hetvenedik
születésnapja alkalmából Fazekas Erzsébet presbiter
testvérünket. E helyrõl is gratulálunk és Isten áldását
kérjük továbbra is életére, gyülekezetünkben végzett
szolgáltára.

Október 16-án gyülekezetünkben lett megtartva egyházmegyénk rendkívüli
közgyûlése. Az egyházmegyei közgyûlés elõtt Nt. Pusztai Zoltán nagytoronyai lelkipásztor
szolgált igehirdetéssel. A gyûlés keretén belül erõsítették meg gyülekezetünk lelkipásztorát,
Nt. Molnár Elemért esperesi tisztében, majd Ft. Dr. Erdélyi Géza, egyházunk püspöke kivette
tõle az esküt. Az egyházmegyei közgyûlést szeretetvendégség követett, amelynek
elkészítéséért köszönet az asszonytestvéreknek.
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November 25-én immár második alkalommal
szerveztünk gyülekezetünkben nyugdíjas délutánt a
Koinonia jótékonysági alapunk támogatásával. Ezen
az alkalmon Nt. Kostsánszky Dániel Pethõszinye-i
lelkipásztor szolgált, tett bizonyságot kegyelmes
Istenünkrõl. Nyugdíjas testvéreink e közös együttlét
által is megerõsödhettek abban, hogy nyugdíjasként,
idõsként is lehet szolgálni, Isten dicsõségére
munkálkodni. A szolgálatban nincsen nyugdíjazás. Az
igeszolgálatot szeretetvendégség követte, amelyen az
asszonytestvérek által készített sütemények, pogácsák
mellett még elbeszélgettek a jelenlévõk. Ezért az
alkalomért is legyen Istené a dicsõség.

November 18-án a Fiatal Reformátusok Szövetsége immár harmadik alkalommal
szervezett ifjúsági délutánt gyülekezetünkben. Az alkalom a templomban, istentisztelettel
kezdõdött, majd a kultúrház kistermében folytatódott, ahol már kicsit szabadabban, egymást
megismerve beszélgethettek, énekelhettek, játszhattak a fiatalok. Reménységünk van afelõl,
hogy nem csupán szép élményekkel gazdagodva tértek haza a helyi és a környékbeli
gyülekezetek tagjai, hanem az igei üzenetet szívükbe zárva, az evangéliumon elgondolkodva
indultak haza otthonaikba.

December 2-án és 9-én adventi játszóházat szerveztünk a 6-12 éves gyerekeknek. A
játszóházban nem csupán a karácsonyi történetet játszhatták el a gyerekek, de különbözõ
ajándéktárgyakat is készíthettek szeretteiknek és sok szép karácsonyi éneket is
megtanulhattak.
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Testvéri üzenet
szent karácsony estén az Istentõl reám bízott gyülekezet tagjaihoz.

Békesség Néktek!
Köszöntelek mindnyájatokat Krisztusunk nevében. Így küldöm testvéri üzenetemet együtt
és külön mindnyájatokhoz, akik a királyhelmeci református gyülekezet közösségében éltek,
vagy innen messze távoztatok, Lélekben legyünk együtt e szent estén és hajoljunk az Ige
felé és hallgassuk a mi mennyei édes Atyánk beszédét.
Vegyétek szívesen e testvéri sorokat és fogadja jó szívvel ki-ki a neki szóló üzenetét.
Megíratott számomra a parancs /Ezékiel 33:12/: „Te pedig embernek fia, szólj néped
fiaihoz!”

1. Üzenem néked hitben buzgó Testvérem, aki a megpróbáltatások idejében is
szerelmese vagy Krisztusnak, hitünknek, egyházunknak; a felebaráti szeretet
templomlátogatás, Úrvacsorával való élés, könyörületesség gyakorlásában elõl jársz, senki
hitedtõl el ne térítsen. /Zsidókhoz írt levél 10:38/ „Az igaz hitbõl él.” /Zsid 4:14/ „Lévén
annak okáért nagy Fõpapunk, aki áthatolt az egeken, JÉZUS; Istennek fia, ragaszkodjunk
vallásunkhoz.”

2. Üzenem néked hitben gyönge Testvérem, aki ha nem szándékosan is, de közönybõl
vagy könnyelmûségbõl nem törõdtél lelkeddel és megváltójával Krisztussal, az imádság
házával, szent templomunkkal, a megterített szent asztallal, az érettünk megtört testtel és
kiontott vérrel, felebaráti szeretettel, eladtad lelked, vagy gyermekedet: „Hit nélkül pedig
lehetetlen Istennek tetszeni... rettenetes dolog az élõ Istennek kezébe esni.” /Zsid. 11:6; 10:31/

3. Üzenem néked Istentõl, hittõl, egyháztól elszakadt Testvérem, nem a hús és vér,
hanem a Benned lakozó lélek által vagy, aki vagy. „Térjetek meg hozzám teljes szívetek
szerint. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz a Ti
Istenetekhez; mert könyörülõ és irgalmas õ, késedelmes a haragra és nagy kegyelmû, és
bánkódik a gonosz miatt.” /Jóel 2:12-13/

4. Üzenem neked Férfi testvérem, „Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak
minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.” /1Tim 2:8/

5. Üzenem néked Nõtestvérem, asszonyok és leányok, akik a gyülekezetnek ékességei
vagytok, figyeljetek az Ige szavára: „Csalárd a kedvesség, hiábavaló a szépség, amely
asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának” /Péld 31:30/

6.Üzenem néktek öregek, akiknek erõit megtörte az élet, „Igen szép ékes korona a
vénség, ha az igazság útjában találtatik.” /Péld 16:31/

7. Üzenem néked ifjú Testvérem, akit sokszor megkísért a Sátán, hogy a rosszul használt
ifjúság, bánkódó öregséget jelent. „Emlékezzél meg a Teremtõdrõl a te ifjúságodnak idejében,
míg el nem jönnek az esztendõk, melyekrõl azt mondod: nem szeretem ezeket!” /Péld 12:3/

8. Üzenem néktek Gyermekek, /Ti gyermekek szót fogadjatok szüleiteknek az Úrban
mert ez az igaz.” /Ef 6:1/

9. Üzenem néked özvegy Testvérem, akit megszomorított az élet „Az özvegy ... pedig
reménységét az Istenbe veti és foglalatos a könyörgésekben és imádságokban éjjel és
nappal.” /1Tim 5:5/

10. Üzenem néked árva gyermek, aki könnyezel szüleid után, „Árváknak Atyja az
Isten.” /Zsolt 63:6/
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11. Üzenem néked szenvedõ Testvérem, „A mi pillanatnyi könnyû szenvedésünk igen-
igen nagy örök dicsõséget szerez minékünk; mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a
láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók a láthatatlanok pedig örökké valók.” /2Kor 4:17-18/

12. Üzenem néked örvendezõ Testvérem, „Öröme van-e valakinek, dicséretet
énekeljen.” /Jak 5:13/

13. Üzenem neked nyomorúságban élõ Testvérem, a ma született Krisztus szavát „E
világon nyomoruságotok lészen, de bízzatok én meggyõztem a világot.” /Ján 16:35/

14. Üzenem néked békétlenségben élõ Testvérem: „Magatokért bosszút ne álljatok
szerelmeseim... én megfizetek, azt mondja az Úr.”

15. Üzenem néked aki bûneid miatt szomorkodsz, „Jézus Krisztus azért jött e világra,
hogy megtartsa a bûnösöket” / lTim 1:15/ „Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz, hogy
megbocsássa  bûneinket megtisztítson minden hamisságtól.” /1Ján 1:9/

16. Üzenem néked katonatestvérem, Isten oltalmába ajánlak és imádkozom éretted
az egész gyülekezettel. „Annakokáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy
ellenállhassatok ama gonosz napon és mindeneket elvégezvén megállhassatok” /Ef 6:13/

Üzenem mindnyájatoknak; Isten, Jézus, Biblia nélkül nem ember az ember. Zárjátok
szívetekbe e testvéri üzenetet. Legyen ünnepléstek, új esztendõtök Istentõl megáldott. Hívlak
titeket Istenfélelemre, imádkozásra, Isten igéjének buzgó olvasására, annak megtartására,
hithûségre, békességre, szeretetre, összetartásra, áldozatkészségre, Istennek való szolgálatra.
Legyetek hálásak Istennek mindazokért, amire az elmúlt évben meg-segített. Könyörögjünk
Istenhez hazánkért, anyaszentegyházunkért, gyermekeinkért, ifjainkért, leányainkért,
szenvedõ testvéreinkért, közbékességért, eltévelyedettekért; és bûneinktõl való
megszabadulásunkért. Gyámolítsátok köztetek élõ árvát, özvegyet, elhagyottat, beteget,
katonatestvéreink családját és minden nyomorultat. Olvassátok a Római lev. 12. részét
gyakran, hallgassátok mit mond benne nékünk Mennyei Atyánk. Mindezekre pedig „áron
is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszok.” /Efézusi lev 5:16/ “Hogy legyetek
feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplõtlen gyermekei az e!fordult és elvetemedett
nemzetség közepette, kik között fényljetek, mint csillagok e világon.” /Filippi 2:15/

Mindezeket testvéri szeretettel üzeni néktek szent karácsony estén, Fõzõ László, s.k.
Királyhelmec, 1942. december hó.

Az 1942-ben megjelent testvéri üzenetet mi is, ma is idõszerûnek
tarthatjuk. A több évtizeddel ezelõtt leírt mondatok idõszerûségét az örök
érvényû, minden kort kiálló és mindenkor megálló Isten-i igeversek adják. E
sorokat olvasva érezhetjük az észaiási igevers valóságát: Megszáradt a fû,
elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad! /Ézs 40,8/ Vegyük
szívünkbe a nekünk szóló üzenetet, igeverset. Tegyük mindezt úgy, mintha
gyülekezetünk egykori lelkésze helyezné azokat a szívünkre, de fogadjuk ez
igeverseket Istenünktõl, felénk intézett üzeneteként.
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Királyhelmeci Szövétnek
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!

A csillagot követték

Jeruzsálem királya

Háziállatok lakóhelye

Égitest

János édesanyja

A bölcsek egyik ajándéka

Messiás, magyarul

Jézus édesanyja

Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

December 24. - Advent IV., Szenteste
  9:30 - Pólyán
10:30 - Királyhelmec
16:00 - Pólyán
18:00 - Királyhelmec

Az esti istentisztelet után ünnepi mûsort
mutatnak be a gyermekek.

December 25. - Karácsony I. napja
  9:00 - Pólyán, úrvacsoraosztással
10:30 - Királyhelmec, úrvacsoraosztással
13:30 - Pólyán (legátus szolgál)
14:30 - Királyhelmec (legátus szolgál)

December 26. - Karácsony II. napja
10:30 - Királyhelmec (legátus szolgál)
11:30 - Pólyán (legátus szolgál)
13:30 - Szolnocska (legátus szolgál)
14:30 - Királyhelmec (legátus szolgál)

December 31. - Óév napja
  9:30 - Pólyán
10:30 - Királyhelmec
16:00 - Pólyán
18:00 - Királyhelmec

Január 1. - Újév napja
9:30 - Pólyán
10:30 - Királyhelmec
15:00 - Királyhelmec

A betegek és idõsek részére háznál is
kiszolgáljuk az úrvacsorát. Az

úrvacsorával élni kívánók igényüket
jelezzék a lelkészi hivatalban.

Ünnepi alkalmaink


