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Fecsegés, vagy igaz hír?
	 A	hét	első	napján,	kora	hajnalban	elindultak	az	asszonyok	Jézus	sírjához.	Amint	
lehetett	indultak.	Minden	bizonnyal	az	asszonyok	egész	szombatja,	a	tétlenül	eltelő	idejük	a	
halott	Jézus	körül	forgott.	Valószínűleg	csak	erről	beszéltek,	csak	ez	járt	a	fejükben,	ha	valaki	
bement	hozzájuk,	akkor	talán	rájuk	is	ezt	zúdították,	hogy	mi	történt,	miért	történhetett,	s	
mit	fognak	tenni.	Lehet,	hogy	nem	is	tudtak	aludni,	csak	a	halott	Mesterre	gondoltak,	csak	
Ő	járt	a	fejükben,	csak	Jézus	és	a	vele	történtek.	Talán	mindannyian	ismerjük	ezt	az	érzést,	
mármint	amikor	valamivel	tele	van	a	fejünk,	a	szívünk	a	gondolataink,	amikor	csak	arra	a	
valamire	tudunk	gondolni.	És	ez	lehet	bármi.	Lehet	egy	utazás,	lehet	egy	találkozás	régen	
nem	látott	 ismerősünkkel,	szerettünkkel;	de	 lehet,	hogy	csak	forgolódunk	az	ágyunkban,	
nem	tudunk	másra	gondolni	egy	műtét	előtt,	vagy	egy	kivizsgálás	eredményére	várva.	De	
amikor	nekünk	van	halottunk,	akkor	velünk	is	ez	történik,	amikor	mi	készülünk	valakitől	
végleg	elválni,	akkor	is	csak	az	a	valaki	jár	az	eszünkben,	a	vele	töltött	idő,	az	emlékek,	
a	beszélgetések,	a	közös	élmények.	Nem	csoda	hát,	hogy	ezek	az	asszonyok,	akikről	az	
evangélista	 beszámol	 amint	 lehet,	 amint	 világosodik,	 hajnalodik	már	 indulnak,	 s	 viszik	
magukkal	az	elkészített	illatszereket.	Ők	Jézus	testének	a	bebalzsamozására	készülnek,	a	
kedves	halottukért,	Mesterükért	még	ezt	tudják	tenni,	hogy	bebalzsamozzák	Őt,	s	ezt	meg	
akarják	tenni.	
	 De	azt	kell	látniuk,	hogy	bármennyire	szerették	volna	a	balzsamozást	elvégezni,	
Jézus	testét	megőrizni	nem	tudják.	A	kő	a	sír	szájáról	el	volt	hengerítve,	és	amikor	bementek	
a	sírba	Jézus	testét	nem	találták.	Nem	találták	a	testet.	Szinte	magunk	elé	képzelhetjük	a	
helyzetet.	Sietnek	a	sírhoz,	ez	a	legfőbb	céljuk,	a	legelső	feladatuk,	minden	gondolatuk	e	körül	

forog,	 s	 amikor	 odaérnek	meg	
kell	torpanniuk,	mert	az	általuk	
eltervezett	 bebalzsamozást	
nem	 tudják	 elvégezni,	 a	
céljuk,	 elképzelésük	 hirtelen	
összeomlott.	 Keresik	 a	 halott	
Jézust,	 van	 egy	 elképzelt	
Krisztus-képük,	 egy	 halott	
Jézus-képük	 és	 az	 most	
megdőlni,	összeomlani	látszik.	
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	 Milyen	 sokaknak	 dőlt	 már	 össze	 a	 Krisztus-képe,	 a	 halott	 Jézus-képe.	Milyen	
sokaknak	volt,	van	egy	képe	Jézusról,	elképzelése,	hogy	mit	lehet	ezzel	a	halott	Jézussal	
tenni,	aztán	kiderül,	hogy	a	kép,	az	elgondolás,	az	elképzelés	hamis.	Hamis,	mert	emberi.	
Könnyen	megértjük,	ha	arra	gondolunk,	hogy	milyen	sokan	vannak,	akiknek	gondolataiban	
csupán	egy	tanító	Jézus	él,	akik	számára	Jézus	nem	több	a	történelem	egy	nagy	tanítójánál.	
Ők	olyan	Jézust	ismernek,	aki	szép	erkölcsi	életre,	az	embertárs	szeretetére,	megbocsátásra	
tanította	 az	 embereket.	 Sokszor	 előfordul,	 hogy	 azért	 íratják	 az	 iskolában	 a	 gyermeket	
hittanra,	mert	 „nem	 tanul	 ott	 rosszat”.	 S	 ez	 igaz,	 azonban	 Jézus	 nem	 csupán	 egy	 halott	
erkölcsi	 minta;	még	 akkor	 sem,	 ha	 sokaknak	 ilyen	 képük	 van	 róla.	 De	 van,	 aki	 Jézust	
csak	 gyógyítóként	 látja,	 akihez	 csak	 a	 betegségben	 lehet	 fordulni.	 S	még	 sorolhatnánk,	
hogy	milyen	kép,	elképzelés	alakul	ki	Jézussal	kapcsolatban,	melyekhez	a	halott	Jézus	is	
elegendő.
	 Az	asszonyoknak	is	a	halott	Jézus	kellett,	hogy	tervüket	megvalósítsák,	hogy	a	bennük	
támadó	igényt,	mármint,	hogy	szeretett	Mesterükért	még	valamit	tegyenek	véghezvigyék.	
S	 amikor	 nem	 találják	 az	 Úr	 Jézus	 testét,	 mit	 csinálnak?	 Lukács	 evangéliumában	 azt	
olvassuk:	 tanácstalanul	álltak.	Eredetileg	azt	 jelenti,	hogy	megzavarodtak,	egy	pillanatra	
zavarba	kerültek.	Mennek,	 igyekeznek,	már	hajnalban	indulnak,	készítik	az	illatszereket,	
és	amikor	odaérnek	és	nem	találják	a	halott	Jézust,	összezavarodnak.	De	hát	nem	is	csoda,	
hiszen	nem	úgy	lett,	ahogyan	elképzelték.	Velünk	is	ez	szokott	történni,	amikor	nem	úgy	
alakulnak	a	dolgok,	ahogyan	elképzeljük.	Van	egy	tervünk,	és	ha	valami	probléma	adódik,	
akkor	egy	pillanatra	összezavarodunk.	Az	asszonyok	is	összezavarodtak.	Nem	tudjuk,	hogy	
mi	játszódott	le	a	fejükben,	mire	gondoltak	miközben	tanácstalanul	álltak.	De	milyen	jó,	
hogy	nem	kell	sokáig	tanácstalanul	álldogálniuk,	hogy	nem	kell	kételyek	között	elméleteket	
gyártaniuk,	mert	megjelenik	két	férfi	tündöklő	fehér	ruhában,	odalép	a	tanácstalan	asszonyok	
mellé	Istennek	két	küldötte	és	segítenek	kiutat	találni	a	tanácstalanságból.	Milyen	jó,	hogy	
az	Isten	nem	hagyta,	hogy	sokáig	tanácstalanul,	zavarodottan	álljanak	ezek	az	asszonyok.	
S	milyen	jó,	hogy	Isten	ma	sem	hagyja,	hogy	tanácstalanságban	és	kételyek	között	éljük	
mindennapjainkat,	hanem	válaszokat	ad,	még	a	ki	nem	mondott	kérdéseinkre	is.	Összetörni	
látszó	céljainkra	válaszokat	 ad,	 tervünk	meghiúsulásakor	válaszokat	 ad,	hamis	Krisztus-
képünk	formálására	válaszokat	ad,	mint	ahogyan	a	halott	Jézust	kereső	asszonyok	is	választ	
kaptak.	S	 a	válasz	 egy	kérdés	volt,	majd	 egy	kijelentés:	Miért	 keresitek	 a	holtak	között	
az	élőt.	Nincs	itt,	hanem	feltámadt.	S	ebben	ott	a	válasz.	A	holtak	között	nincs	az	élő.	Ti	
halottat	kerestek,	de	Ő	él.	Nektek	egy	halott	Jézus	kell,	de	azt	nem	fogjátok	itt	megtalálni.	
Ő	nincs	itt,	Ő	nincs	a	sírban.	A	halott	Jézus	itt	lenne,	de	Jézus	nem	halott,	Jézus	élő,	Jézus	
feltámadt.	Emlékezzetek	csak,	miként	mondta	meg	nektek.	Megmondta	előre,	harmadnap	
feltámad.	Miért	vagytok	zavarodottak,	miért	álltok	tanácstalanul?	Miért	halott	Krisztus	kell	
nektek?	Miért	keresitek	a	holtak	között	az	élőt?	Nincsen	itt,	hanem	feltámadt.	
	 És	azt	olvashatjuk	az	evangéliumban,	hogy	erre	a	hírre	az	asszonyok	visszamentek	
a	sírtól	a	tanítványokhoz	és	elmondták	nekik,	hírül	adták	a	többieknek.	S	mi	volt	a	reakció?	
A	 tanítványok	 üres	 fecsegésnek	 tartották	 ezt	 a	 beszédet	 és	 nem	 hittek.	 Elmondják	 az	
asszonyok,	hogy	nyitva	volt	 a	 sír,	nem	 találták	 Jézus	 testét,	megjelentek	az	angyalok	és	
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azt	mondják,	hogy	Jézus	feltámadt,	ahogyan	megmondta	és	minderre	a	tanítványok	csak	
legyintenek,	az	elmondottakat	üres	fecsegésnek,	képtelen	beszédnek	tartják	és	nem	hisznek.	
	 Milyen	 sokszor	 van	 ez	 így	ma	 is.	Milyen	 sokan	 csak	 legyintenek	 a	 feltámadás	
hírére,	milyen	sokan	üres	fecsegésnek	tartják	a	feltámadás	hírét,	meg	úgy	egyáltalán	Isten	
igéjét.	Hány	családban,	hány	polcon	van	ott	a	Szentírás	úgy,	hogy	azt	kézbe	nem	veszik,	
mert	 talán	 üres	 fecsegésnek	 gondolják	 az	 abban	 foglaltakat.	 Hányszor	 halljuk	 az	 igét,	
igehirdetést,	 de	 nem	 figyelünk,	mert	 üres	 fecsegésnek	 gondoljuk.	Vagy	 éppen	 hányszor	
érint	meg	az	ige,	s	érezzük,	hogy	lépni	kellene,	szükség	lenne	változtatni,	máshogy	csinálni	
és	inkább	mondjuk	azt,	hogy	üres	fecsegés,	és	nem	hisszük,	hogy	Isten	szól	hozzánk;	nem	
hiszünk.	Hányszor	bújunk	ki	az	ige	megcselekvése	alól	azáltal,	hogy	a	világra	hivatkozunk,	
s	mondjuk	azt,	hogy	a	mai	világban	csak	üres	fecsegés	a	krisztusi	beszéd,	az,	hogy	szeresd	
felebarátodat,	hogy	ne	ítélj,	ne	keresd	a	másik	szemében	a	szálkát,	vagy	hogy	adj	annak,	
akinek	nincs,	és	még	sorolhatnánk,	mert	sokszor	mindezeket	mi	magunk	degradáljuk	üres	
fecsegéssé.	De	ugyanez	a	helyzet	a	pokollal,	az	ítélettel,	a	kárhozattal,	az	örök	szenvedéssel	
és	mondjuk	azt,	hogy	mindez	üres	fecsegés.
	 A	tanítványok	azt	mondták	az	asszonyok	beszédére,	hogy	üres	fecsegés,	és	nem	
hittek.	Meghallották	a	húsvéti	örömhírt,	de	nem	vették	komolyan	és	nem	hittek.	Sokan	ma	
is	hallják	 a	húsvéti	 örömhírt,	 de	nem	hiszik.	Az	ünnep	alatt	 sok	helyen	úgy	köszönnek,	
hogy	 „feltámadt	 Krisztus”,	 de	 igazából	 nem	 hiszik.	 Sok	 legény	 azzal	 a	 locsolóverssel	
indul	 a	 lányos	 házakhoz	 (ha	 még	 egyáltalán	 van	 ilyen),	 melyben	 ugyancsak	 Krisztus	
feltámadásáról	szólnak,	de	csak	mondják,	üres	fecsegésként	és	nem	hiszik.	Sokan	sok-sok	
húsvétot	megélnek,	de	a	feltámadást	üres	fecsegésnek	tartják	és	nem	hisznek.	
	 Én	nem	tudom,	hogy	a	kedves	Olvasó	miként	olvassa	e	sorokat.	Nem	tudom,	hogy	
szívében	kikre	hasonlít,	az	asszonyokra,	akiknek	halott	Krisztus	kellett,	olyan,	akivel	ők	
tehetik	meg	azt,	amit	akarnak,	vagy	éppen	a	tanítványokhoz	hasonló,	akik	üres	fecsegésnek	
tartották	a	húsvéti	hírt,	a	húsvéti	örömüzenetet.	Nem	tudom,	ki	melyik	csoportba	tartozik,	
de	akármelyikbe	is,	ma	még	van	lehetőség	meghallani	és	komolyan	venni	az	igét.	Mert	a	
csodálatos	a	húsvéti	történetben	és	az	azt	követő	tanúbizonyságokban,	hogy	az	asszonyok	is	
és	a	tanítványok	is	eljutottak	a	feltámadás	hitére.	Számukra	volt	igazi	húsvét,	az	ő	életükben	
valósággá	vált	Jézus	feltámadása	és	számukra	élővé	vált	a	halott	Krisztus.	
	 Ez	 a	 Krisztus	 számunkra	 is	 élő	 akar	 lenni,	 jelen	 akar	 lenni	 az	 életünkben,	 a	
hétköznapjainkban	 is,	 hogy	 odaléphessen	 hozzánk	 kételyeink	 között,	 és	 eloszlassa	
azokat,	ahogyan	tette	azt	Tamással.	Úton	akar	lenni	velünk,	bárhová	induljunk	és	bárhová	
érkezzünk,	ahogyan	úton	volt	az	Emmausba	tartó	tanítványokkal,	ott	akar	velünk	lenni	a	
munkavégzésünkkor,	vagy	éppen	étkezésünkkor,	ahogyan	jelen	volt	a	tiberiasi	tengernél.	
A	 feltámadott	Krisztus	velünk	 akar	 lenni	 a	világ	végezetéig,	 ahogyan	 azt	megígérte.	Ez	
a	Jézus	nem	halott,	hanem	él.	A	húsvéti	örömhír	nem	üres	fecsegés,	hanem	életet	jelentő	
igaz	örömüzenet.	Jézus	Krisztus	feltámadt,	nem	halott,	hanem	él,	s	élő	Úr	akar	lenni	a	mi	
szívünkben,	életünkben	már	idei	ünnepünkben	és	az	azt	követő	mindennapokban.	
     
	 	 	 	 	 	 Molnár	István	
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Krisztus is egyszer áldoztatott fel…
 
 Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak 
bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül 
fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.  
	 	 	 	 (Zsid	9,21)

 Az	 üdvösség	 keresztyén	 gondolata	 egyaránt	
vonatkozik	 a	múltra,	 a	 jelenre	 és	 a	 jövőre	 is.	A	Biblia	 azt	
mondja:	 Hiszen	 kegyelemből	 van	 üdvösségetek	 a	 hit	

által	(Ef	2,8).	uyganakkor	azt	 is	mondja:	Mert	nektek	nemcsak	az	adatott	meg	a	Krisztusért,	hogy	
higgyetek	benne,	hanem	az	is,	hogy	szenvedjetek	érte	(Fil	1,29).		Azt	is	mondja,	hogy	az	evangélium	
Istennek	ereje	„nekünk,	akik	üdvözülünk”	(1Kor	1,18).	Továbbá,	hogy	„most	közelebb	van	hozzánk	
az	üdvösség,	mint	amikor	hívőkké	lettünk”	(Róm	13,11).
	 Minden	 egyes	 szinten,	 Jézus	Krisztus	 halála	 által	mentetünk	meg.	A	múltban	 egyszer	 s	
mindenkorra,	maga	Krisztus	fizetett	a	mi	bűneinkért.	Egyedül	hit	által	igazulunk	meg.	Tehát	a	hitnek	
párosulnia	kell	a	cselekedetekkel.	„Testvéreim,	mit	használ,	ha	valaki	azt	mondja,	hogy	van	hite,	de	
cselekedetei	nincsenek?	Vajon	üdvözítheti-e	őt	egyedül	a	hit?”	(Jak	2,14)
	 A	 jelenben,	 Jézus	 Krisztus	 halála	 biztosítja	 a	 Szentlélek	 erejét,	 hogy	 folyamatosan	
megmentsen	a	bűn	uralma	és	fertőzése	alól.	A	jövőben	pedig	Jézus	Krisztusnak	a	kereszten	kiontott	
vére	lesz	az,	amely	megvéd	bennünket	Isten	haragjától	és	hozza	el	számunkra	a	tökéletességet	és	az	
örömet.	
	 Valóságos	ítélet	fog	bekövetkezni.	A	Biblia	leírja,	hogy	az	ítéletnek	„valami	félelmes	várása,	
amikor	tűz	lángja	fogja	megemészteni	az	ellenszegülőket”	(Zsid	10,27),	Arra	hív	bennünket,	hogy	
éljünk,	„legyünk	hálásak	és	azzal	szolgáljunk	Istennek	tetsző	módon:	tisztelettel	és	félelemmel,	mert	a	
mi	Istenünk	emésztő	tűz”	(Zsid	12,28-29).	Jézus	figyelmeztette	kora	embereit,	hogy	„meneküljetek	az	
eljövendő	harag	elől”	(Mt	3,7).	Mert	Jézus	maga	„megjelenik	a	mennyből	hatalmának	angyalaival,	tűz	
lángjában,	bosszút	áll	azokon,	akik	nem	ismerik	Istent,	és	nem	engedelmeskednek	a	mi	Urunk	Jézus	
Krisztus	evangéliumának.	Ezek	majd	örök	pusztulással	bűnhődnek	az	Úrtól	és	az	ő	dicső	hatalmától	
(2Thessz	1,7-9).	Egyes	képek	Istennek	erről	a	végső	haragjáról	szinte	túl	rettenetesek	ahhoz,	hogy	
elmélkedjünk	felőlük.	Különös	módon	János,	a	„szeretet	apostola”	az,	aki	a	legszemléletesebb	leírást	
nyújtja	nekünk	a	pokolról.	Az	aki	visszautasítja	Jézus	Krisztust	és	valaki	másnak	kötelezi	el	magát	
„inni	 fog	 az	 Isten	 haragjának	 borából,	 amely	 készen	 van	 elegyítetlenül	 haragjának	 poharában,	 és	
gyötrődni	fog	tűzben	és	kénben	a	szent	angyalok	és	a	Bárány	előtt;	gyötrődésük	füstje	száll	felfelé	
örökkön-örökké,	és	sem	éjjel,	sem	nappal	nincs	nyugalmuk	(Jel	14,10-11).
	 Amíg	bizonyos	mértékig	rettegés	tölt	el	bennünket	Isten	eljövendő	haragja	miatt,	bizonyára	
nem	fogjuk	fel	annak	frissességét,	amellyel	a	korai	keresztyénség	megízlelte	Jézus	Krisztus	megmentő	
művét	 a	 jövőben:	 „várjátok	 a	mennyből	 Jézust,	 az	 ő	 Fiát,	 akit	 feltámasztott	 a	 halottak	 közül,	 aki	
megszabadít	minket	az	eljövendő	haragtól”	(1Thessz	1,10).	Egyedül	Ő	tud	megmenteni	bennünket	az	
elkövetkező	haragtól.	Nélküle	örökre	elvesznénk.
Azonban,	amikor	Ő	megment	minket	a	végső	időben,	az	az	Ő	vére	alapján	fog	történni.	„Krisztus	
is	egyszer	áldoztatott	 fel,	hogy	sokak	bűnét	elvegye;	másodszor	majd	a	bűn	hordozása	nélkül	 fog	
megjelenni	azoknak,	akik	várják	őt	üdvösségükre”	(Zsid	9,28).
A	bűn	egyszer	s	mindenkorra	el	lett	intézve.	Nincs	új	áldozatra	szükség.	Védőpajzsunk	az	eljövendő	
harag	elől	olyan	biztos,	mint	Jézus	Krisztus	értünk	viselt	helyettes	szenvedése.	A	kereszt	érdeméért,	
örvendezzünk	az	eljövendő	kegyelemnek.		Ámen.		
	 	 	 	 	 	 	 Bányácski	Béla
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Gyülekezeti ház Pólyánban
 
 A	királyhelmeci	anyaegyházközséghez	tartozó	pólyáni	leányegyházközség,	hasonlóan	
más	 kelet-szlovákiai	 gyülekezethez,	 sok	 problémával	 küzd.	Azonban	 küzd	 és	 ugyancsak	 sok	
kicsi	egyházközséghez	hasonlóan	ez	a	kis	gyülekezet	 is	élni	akar.	Ezt	az	élni	akarását	mi	sem	
bizonyítja	jobban,	mint	az,	hogy	a	gyülekezet	tagjai	álmodnak,	terveket	szőnek,	s	újítanak	még	
akkor	is,	ha	pillanatnyilag	úgy	tűnik,	hogy	a	hatalmas	munkanélküliség	miatt	elvándorló	fiatalság	
hiánya	a	gyülekezet	elöregedését,	s	végső	soron	fogyását	eredményezi.	De	dacolva	a	fogyással,	
a	korszellemmel,	a	„nem	érdemes”	szólamokkal,	a	magát	reformátusnak	valló	97	pólyáni	és	35	
szolnocskai	két	évvel	ezelőtt	egy	gyülekezeti	házat	álmodott	meg.	
	 A	rendszerváltás	után	kapta	vissza	a	gyülekezet	az	egykori	kántortanító	lakását,	amiben	
két	évtizeden	keresztül	egy	család	lakott,	amelyik	az	épületet	bár	nem	újította	fel	e	két	évtized	alatt,	
de	jelenlétével	legalább	az	épület	romlását	lassította,	s	a	gyülekezetnek	sem	volt	ily	módon	gondja.	
2011-ben	a	lakók	kiköltöztek	az	épületből,	s	így	a	gyülekezet	presbitériumának	döntenie	kellett,	
hogy	mit	kezdjenek	vele.	Vevő	híján	két	lehetőség	volt	a	gyülekezet	előtt:	vagy	hozzákezdenek	
a	 szinte	 teljesen	 lelakott	 épület	 felújításához,	 vagy	 hagyják	 teljesen	 tönkremenni.	 Ez	 utóbbit	
elvetették,	s	nem	akarva	megvárni	az	épület	további	romlását	azonnal	hozzákezdett	a	gyülekezet	
a	felújításhoz.	Ez	azért	is	volt	lehetséges,	mivel	az	épület	gyülekezet	általi	használatbavételének	a	
lehetősége	sok	templomos	reformátust	adakozásra	indított,	hiszen	előállt	annak	a	lehetősége,	hogy	
az	 istentiszteletek	 fűtött	helyiségben	 lehetnek	majd	megtartva.	A	 templomba	közel	húsz	évvel	
ezelőtt	bevezették	ugyan	a	gázfűtést,	azonban	annak	magas	költsége	miatt	időközben	lemondtak	
arról,	 hogy	meleg	 helyen	 hallgassák	 Isten	 igéjét	 a	 hívek.	Most	 azonban	 a	 kántortanítói	 lakás	
felújításának	legfőbb	motivációja	az	volt,	hogy	fűthető,	száraz	helyiségben	lehessen	megtartani	
az	istentiszteleteket.	
	 2012-ben	 kezdett	 hozzá	 a	 gyülekezet	 a	 felújításhoz.	Akkor	 közel	 hétezer	 euró	 saját	
költséggel	az	épület	belső	helyiségeit	tették	rendbe,	járólapokkal	borították	a	padlót,	álmennyezetet	
alakítottak	ki,	kicserélték	a	nyílászárókat,	a	villanyhálózat	teljes	rekonstrukciójára	is	sor	került,	
aminek	köszönhetően	villanymelegítőkkel	tudták	megoldani	a	helyiségek	fűtését.	A	KOINONIA	
jótékonysági	alap	 támogatásával	a	székek	 is	meg	 lettek	vásárolva,	 így	 istentiszteleti	célra	már	
használható	volt	az	épület.	Igaz	ugyan,	hogy	az	elmúlt	év	elején	már	voltak	alkalmak	a	felújított	
kántortanítói	lakásban,	az	immár	gyülekezeti	házban,	de	nyilvánvaló	volt,	hogy	még	sok	munkát	
el	kell	végezni.	Az	említett	munkálatok	teljes	egészében	önerőből	valósultak	meg,	így	az	elmúlt	
év	elejére	a	gyülekezet	tartalékai	is	kimerültek.	Szükséges	volt	a	további	munkálatok	elvégzésére	
külső	forrást	találni,	anyagi	segítséget	kérni.	Így	fordult	a	pólyáni	leányegyházközség	kérésével	
egyházunk	Közalapjához,	ahonnan	2100,-	Euró	támogatást	kapott	a	gyülekezet.	E	támogatásnak	
köszönhetően	 újabb	 lendületet	 tudott	 venni	 a	 gyülekezeti	 ház	 felújítása,	 s	 további	 belső	
munkálatok	elvégzésén	túl,	elkezdődhetett	az	épület	külső	felújítása.	A	támogatásból	elkészült	az	
épület	tornáca,	ill.	az	ahhoz	vezető	járda,	ami	az	addigi	deszkapallót	váltotta	fel,	ami	nem	csak	
esztétikailag	volt	csúnya,	hanem	esős	időben	csúszós	volta	miatt	veszélyes.	A	korábban	kicserélt	
nyílászárók	külső	bedolgozására	is	sor	került	és	az	esőcsatorna	is	ki	lett	teljes	egészében	cserélve.	
Mindezeken	túl	nagy	szükség	volt	a	telek	kerítéssel	való	lezárására,	ami	ugyancsak	megtörtént.	
Még	 apróbb	munkák	 vannak	 hátra	 az	 épületen	 és	 annak	 környékén,	 de	már	 így	 is	 egy	 szép,	
takaros	épület	lett	az	egykori	tanítólakásból,	amit	a	pólyáni	és	szolnocskai	hívek	nagy	örömmel	
használnak,	s	különösen	a	téli	hónapokban	hálás	szívvel	gondolnak	mind	az	építő	ősökre,	mind	a	
felújításban	segítséget	nyújtó	támogatókra,	vagy	éppen	a	munkálatokat	végző	szakemberekre.



6

	 Nincs	 tíz	 éve	 annak,	 hogy	 a	 királyhelmeci	 református	 gyülekezet	 befejezte	
gyülekezeti	házának	építését,	és	most,	ill.	tavaly	év	végen	egy	újabb	nagyfokú	felújításba,	
építésbe	 kezdett,	 hiszen	 –	 Istenünk	 kegyelméből	 –	 az	 egykori	 iskolaépület	 felújítását,	
újjáépítését	 kezdhettük	 meg.	 Az	 1910-ben,	 egy	 fél	 év	 alatt	 felépült	 (!)	 két-tantermes	
iskolaépületben	 a	 gyülekezet	 felekezeti	 iskolája	 működött	 egészen	 1949-ig,	 amikor	 az	
épületet,	egyéb	ingatlannal	együtt,	az	állam	elvette,	s	azt	négy	évtizeden	keresztül	használta.	
Mintha	csak	sejtették	volna,	hogy	az	épületet	egyszer	jogos	tulajdonosának	vissza	kell	adni,	
a	felújításra,	az	épület	állagmegóvására	vajmi	keveset	fordítottak,	így	a	gyülekezet	1992-
ben	egy	szinte	teljesen	lelakott	épületet	kapott	vissza.	A	rendszerváltás	után	induló	Városi	
Egyetem	átmeneti	épületgondját	oldotta	meg	az	épület,	hiszen	a	helyiségeiben	indulhatott	
meg	 az	 oktatás.	 Ekkor	 történtek	 az	 épületen	 belül	 javítások,	 s	 az	 eltelt	 húsz	 évben	 a	
gyülekezetünk	 is	 igyekezett	 a	 legszükségesebb	 javításokat	 elvégezni	 (pl.	 kicseréltettük	
a	 nyílászárókat),	 de	 nyilvánvaló	 volt,	 hogy	 az	 épületet	 teljes	 egészében	 fel	 kell	 újítani.	
Folyamatosan	 gondolkodtunk	 az	 épület	 felújításán	 és	 a	 lehetőségeket	 is	 kerestük	 ennek	
megvalósításához.	 Az	 elmúlt	 évben	 a	 magyarországi	 Közigazgatási	 és	 Igazságügyi	
Minisztérium	 támogatását	 elnyerve	 tudott	 hozzákezdeni	 a	 gyülekezet	 a	 felújításhoz.	
Tekintettel	 arra,	hogy	nagymértékű,	bizonyos	esetekben	az	épület	 szerkezeti	 állapotának	
megbontását	 is	 igénylő	 felújításhoz	 kezdünk,	 a	 presbitériumon	 belül	 is	 próbáltunk	 úgy	
gondolkodni,	hogy	az	épületet	hosszú	távon	is	a	legoptimálisabban	lehessen	kihasználni.	A	
tetőzet	kicserélésének	szükségessége	miatt	jónak	láttuk	a	tetőzet	beépítését,	ahol	a	tervek	
szerint	hat	darab,	fürdőszobával	ellátott	vendégszobát	tudunk	kialakítani,	amik	elsősorban	
egyházi	 alkalmakkal	 összefüggő	 szállások	 bebiztosítását	 teszik	 lehetővé,	 másrészt	 –	
amennyiben	erre	 igény	mutatkozik	–	vendégszobaként	ki	 is	 adhatók.	A	 tetőtér	beépítése	
miatt	 szükséges	 egy	 lépcsőház	 felépítése	 ahol	 a	 kiszolgáló	 helyiségeken	 túl	 (kiskonyha,	
raktár,	 takarítóhelyiség,	 kazánház)	 egy	 kisebb	 tanácsterem,	 közösségi	 szoba	 is	 helyet	
kapna.	Az	egykori	iskolaépület	helyiségei	méretükben	nem	változnak,	ott	a	felújítás	során	a	
szociális	helyiségek	lesznek	némileg	átalakítva.	
	 Az	 elmúlt	 év	 őszén	 tervdokumentáció	 elkészülte	 után	 első	 lépésben	 az	 épület	
hátsó	 falának	 föld	 alatti,	 víz	 elleni	 szigetelését	 kellett	 elvégezni,	 amire	 az	 épület	 belső	
falainak	 nedvesedése	 miatt	 mindenképpen	 szükség	 volt.	 Eközben	 az	 épület	 melletti,	
egykori	mellékhelyiség	lebontására	is	sor	került,	aminek	az	lett	a	következménye,	hogy	az	
eredetileg	a	Templom	sor	utcát	tartó,	de	az	elmúlt	években	az	utca	katasztrofális	állapota	
miatt	megdőlt	 kőből	 rakott	 támfal	 egy	 szakasza	 leomlott,	 ami	 nem	kis	 kellemetlenséget	
okozott	 számunkra,	 s	 minden	 bizonnyal	 az	 utcában	 élő	 lakosok	 számára.	 A	 támfal	
újjáépítésével	egy	 időben	a	 lépcsőház	alapozására	 is	sor	került,	mivel	a	 lépcsőház	egyik	
fala	 fog	 szolgálni	 támfalként,	 vagyis	 a	 régi	 épülethez	 hasonlóan	 az	 új	 épületrész	 fogja	
tartani	 az	 utcát,	 legalábbis	 annak	 az	 adott	 szakaszát.	A	 tetőzet	 teljes	 egészében	 le	 lett	
bontva,	és	szerkezetétől	kezdve	új	tetőt	kapott	az	épület,	amit	a	későbbi	tetőtéri	beépítés	
figyelembevételével,	 vagyis	 a	 falak	 megmagasításával	 végeztek	 el	 a	 szakemberek.	 Ez	
évben	 már	 a	 gázóra	 áthelyezésére	 és	 a	 födém	megerősítésére	 is	 sor	 került,	 valamint	 a	
belső	bontások,	vakolatleverések	is	elkezdődtek.	E	sorok	írásakor	az	egykori	iskolaépület	
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helyiségeinek	a	villanyvezeték	hálózata	újítódik	meg,	valamint	folyamatban	van	a	víz	és	
szennyvízvezeték	kiépítése	és	a	központi	 fűtés	kialakítása	 is.	Célunk	az,	hogy	ha	Urunk	
megengedi	a	számunkra,	akkor	az	őszre	a	régi	helyiségek	felújítása	megtörténjen,	s	szükség	
szerint	használatba	is	tudjuk	venni	azokat.	Bízunk	abban,	hogy	ehhez	mind	az	anyagi,	mind	
a	emberi	szükségletek	meglesznek,	s	így	ez	esztendőben	egy	nagy	lépést	tudunk	tenni	az	
egykori	iskolaépület	teljes	megújítása	felé.	

Holland testvérek is segítenek
	 Amikor	 az	 elmúlt	 évben	 lehetősége	 nyílt	 a	 gyülekezetnek,	 hogy	 az	 egykori	
iskolaépület	felújítását	elkezdje,	akkor	nagy	örömmel,	de	ugyanakkor	–	a	gyülekezeti	ház	
építésének	tapasztalatából	kiindulva	–	egy	kicsi	aggodalommal	kezdtünk	hozzá	a	felújítás	
előkészítéséhez.	Az	aggodalmunk	némileg	be	 is	 igazolódott,	de	a	gyülekezeti	otthonunk	
építésével	 kapcsolatban	 megtapasztalt	 isteni	 gondviselést	 ezúttal	 is	 érezhetjük,	 vagyis,	
hogy	az	Úr	olykor	a	tudtunk	nélkül,	a	háttérben	mozgatja	a	szálakat	és	a	javunkra	igazítja	
az	eseményeket.	Isten	munkálkodását	éreztük,	amikor	szinte	a	munkálatok	megkezdésével	
egy	 időben	 jelentkezett	 Dineke	 Rohaan	 holland	 testvérünk,	 hogy	 Zwolle	 város	 egyik	
gyülekezetében	 működik	 egy	 önkéntes	 építő	 csoport,	 akik	 harmincöt	 éve	 járják	 Kelet-
Európát	 és	 segítenek	 gyülekezeteknek	 az	 építkezési,	 felújítási	 munkálataikban.	 Miután	
kiderült,	 hogy	 a	 mi	 gyülekezetünkben	 is	 folyamatban	 van	 egy	 épületnek	 a	 felújítása,	
vállalták,	hogy	idén	tavasszal	minket	látogatnak	meg.	Hollandiai	testvéreink	már	az	elmúlt	
nyár	óta	tervezgetik	az	ide	jövetelüket,		karácsony	előtt	gyűjtést	is	hirdettek,	hogy	az	itteni	
munkálataikat	 finanszírozzák,	 vagyis	 sokan	 hordozzák	 imádságaikban	 és	 anyagiakban	
is	 gyülekezetünket,	 ill.	 felújítási	 szándékunkat.	A	munkacsoport	 vezetője,	 Bert	 de	 Jong	
március	20-án	eljött	Királyhelmecre,	hogy	a	terepet	felmérje,	személyesen	informálódjon	
az	 eddig	 elvégzett	munkálatokról	 és	 hazamenve	 „hollandos	 precizitással”	megtervezzék	
ittlétüket,	elvégzendő	feladataikat.	Az	építőcsoport	tíz	önkéntes	tagja	május	13-23.	között	
látogat	el	hozzánk,	hogy	az	iskolaépület	felújításánál	besegítsen.
	 Egy	 ismerősömnek	 beszéltem	 erről,	 s	 nem	 akarta	 elhinni,	 hogy	 mai,	 önző	
világunkban	 vannak,	 akik	 szabadságukat,	 vagy	 nyugdíjasok	 esetében	 szabadidejüket	
feláldozva,	 utaznak	 1700	 kilométert	 (majd	 ugyanennyit	 haza),	 hogy	 önkéntes	 munkát	
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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 - 

Április 14. - Bűnbánati istentisztelet
18:00	-	Királyhelmec

Április 15. - Bűnbánati istentisztelet
18:00	-	Királyhelmec

Április 16. - Bűnbánati istentisztelet
18:00	-	Királyhelmec

Április 17. - Bűnbánati istentisztelet
18:00	-	Királyhelmec

Április 18. - Nagypéntek
9:30	-	Pólyán

10:30	-	Királyhelmec
15:00	-	Királyhelmec

Április 19. - Bűnbánati istentisztelet
18:00	-	Királyhelmec

Április 20. - Húsvét I. napja
9:00	-	Pólyán,	úrvacsoraosztással

10:30	-	Királyhelmec,	úrvacsoraosztással
13:45	-	Szolnocska
15:00	-	Királyhelmec

Április 21. - 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.

végezzenek,	s	ezért	nemhogy	nem	várnak	
fizetséget,	 de	 még	 ők	 hoznak	 anyagi	
áldozatot	érettünk,	a	mi	közösségünkért,	
gyülekezetünkért.	 S	 valóban	 szinte	
hihetetlen.	 De	 ugyanakkor	 számunkra,	
keresztyének	 számára	 mégis	 hihető,	
hiszen	 –	mégha	 egyre	 ritkábban	 is	 –	 a	
gyülekezetben	élőktől	nem	idegen,	hogy	
az	egyházért,	a	gyülekezetért	önkéntesen	
teszünk	valamit.	Tesszük,	mert	hálásak	
vagyunk	 azért,	 amit	 Krisztus	 tett	
értünk.	 Tesszük	 nem	 érdemszerzésért,	
Isten	 előtti	 piros	 pontok	 gyűjtéséért,	
hanem	hálából.	Ezért	 jönnek	hollandiai	
testvéreink	 is,	 ezért	 hoznak	 áldozatot,	
ezért	 akarnak	 segíteni,	mert	 hálásak	 az	
Istennek.	 Én	 hiszem,	 hogy	 itt	 is	 sokan	
vannak,	 akik	 megtapasztalva	 Isten	
szeretetét	hálából	akarnak,	tudnak	tenni	
valamit,	 mint	 ahogyan	 sokan	 eddig	 is	
tettek	 elődeink	 és	 kortársaink	 közül,	
amikor	a	gyülekezetükre,	az	elvégzendő	
feladatokra	 szabadidőt,	 energiát	
fordítottak.	 Hollandiai	 testvéreinknek	
az	 is	 célja,	 hogy	 az	 itteni	 testvérekkel	
együtt	 dolgozzanak,	 s	 közösen	
–	 egyfajta	 munkában	 megjelenő	
istendicséretben	 –	 mutassák	 fel,	 hogy	
hálásak	 az	 Istennek.	 A	 munkálatokba	
való	közös	bekapcsolódást	is	tervezzük	
a	május	17-én	megvalósuló	Szeretethíd	
program	keretében,	de	szívesen	vesszük	
azok	 jelentkezését,	 akik	 az	 említett	
napon	kívül	is	tudnak	segíteni	a	holland	
testvéreink	 ittléte	 alatt	 a	 felújítási	
munkálatoknál.		


