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Királyhelmeci
Szövétnek

	 Az	 idei	esztendő	sok	szempontból	meghatározó	közösségeink,	népünk	és	
egyházunk	életében,	hiszen	2017-ben	több	jubileumot	is	ünneplünk.	A	zene	világa	
Kodály	Zoltánra	emlékezik	halálának	50	évfordulóján,	az	irodalmat	szeretők	Arany	
Jánost	és	Tompa	Mihályt	méltatják	születésük	200.	jubileumán.	Mindezek	mellett	az	
egyházi,	gyülekezeti	életünk	vonatkozásában	ez	esztendőt	leginkább	a	reformáció	
elindulásának	500	éves	 jubileuma	határozza	meg,	valamint	a	Magyar	Református	
Egyház	450	évvel	ezelőtti	megalakulása,	amikor	elődeink	által	elfogadásra	került	a	
II.	Helvét	Hitvallás.	Ez	utóbbi	évfordulókat	 sokféle	módon	ünneplik	a	protestáns	
felekezetek,	 beleértve	 az	 egyházunkat	 és	 a	 saját	 gyülekezetünket	 is.	 Programok	
százai	valósulnak	meg,	hogy	visszatekintés	történjék	az	500	évvel	ezelőtt	végbement	
eseményekre,	s	történik	mindez	abban	a	reményben,	hogy	az	emlékezés	mellett	új	
lendületet	 is	kap	az	egyházunk	és	a	reformálódás	útjára	 lépnek	a	gyülekezeteink.	
Fontos	 az	 emlékezés,	 fontos	 mindazt	 felmutatni,	 amit	 elődeink	 véghezvittek,	
akár	 arra	 a	 hitvalló	 bátorságra	 utalni,	 ami	 reformátor	 eleinkbe	megvolt,	 s	 amire	
korunkban	 egyre	 nagyobb	 szükség	 van.	 Nagy	 szükség	 van	 rámutatni,	 hogy	 a	
reformáció	nagyban	hozzájárult	Európa	alakulásához,	és	az	élet	minden	területéhez	
–	 a	 gazdaságtól,	 a	 kultúrán	 át,	 az	 oktatásig	 –	 sokat	 hozzátett.	 A	 mi	 népünk	
különösen	is	hálás	lehet	a	XVI.	században	
induló	 hitújításnak,	 hiszen	 Illyés	 Gyula	
versben	 megfogalmazott	 kérdése	 és	
válasza	 a	 valóságot	 tükrözi:	 „Hiszed, 
hogy volna olyan-amilyen magyarság, ha 
nincs – Kálvin? Nem hiszem”.	 Fontos	 hát,	
hogy	 emlékezzünk,	 s	 hogy	 másokat	 is	
emlékeztessünk,	de	mindezt	ne	a	múltért,	
hanem	a	 jelenért	és	a	 jövő	nemzedékéért	
kell	 tennünk.	 A	 Szentírás	 is	 többször	
utal	 az	 emlékezés	 fontosságára.	 Mózes	
énekében	 is	 ezt	 olvashatjuk:	 Emlékezz az 
ősidőkre, gondold csak át az előző nemzedékek 
éveit! Kérdezd meg atyádat, ő majd elbeszéli, a 
közötted élő véneket, ők majd igazolják	(5Móz	
32,7).	
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	 A	 királyhelmeci	 gyülekezetben	
is	 igyekeztünk	 méltó	 módon	 emlékezni,	
s	 az	 esztendő	 folyamán	 több	 alkalmunk	
középpontjába	 is	 a	 reformáció	 került.	
Gondolhatunk	 az	 esztendő	 első	
vasárnapjára,	 amikor	 templomunk	
úrasztalára	egy	új	Bibliát	helyeztünk	annak	
jeleként,	hogy	a	Szentírás	életünk	egyedüli	
zsinórmértéke.	 Ekkor	 került	 leleplezésre	
a	 reformációs	 faragott	 emléktábla	 is,	
amely	 a	 gyülekezeti	 otthonban	 került	
elhelyezésre.	A	reformációs	emlékkiállítás	
összeállításával	 és	 bemutatásával	 is	 a	
múltat	próbáltuk	megidézni,	hasonlóan	a	
gyermekek	és	felnőttek	számára	szervezett	
gyülekezeti	 kirándulással,	 amikor	 a	
reformáció	történelmi	emlékhelyeire,	Sárospatakra,	Göncre	és	Vizsolyba	látogattunk.	
Szeptemberben	Kisvárdán	ünnepeltünk	a	testvérgyülekezeti	találkozón,	amelynek	a	
központi	témája	ugyancsak	a	reformációra	való	emlékezés	volt.	De	elég-e	mindez?	
Elég-e	csupán	emlékezni,	a	dicső	múltat	emlegetni?	Vajon	reformátor	őseink,	akik	a	
Soli	Deo	Gloria	fényében	éltek,	akik	mindennel	Isten	dicsőségére	akartak	mutatni,	
örülnének-e	neki,	hogy	a	nevük	és	tetteik	ilyen	sokféle	módon	és	formában	emlegetve	
vannak?	Emlékezni	kell	persze,	s	méltó	módon,	Isten	iránti	hálaadással	meg	is	kell	
ünnepelni	az	öt	évszázadot,	de	ennél	többre	van	szükség.	A	reformáció	többről	szólt	
és	többről	szól,	mivel	a	reformáció	nem	volt,	hanem	a	reformáció	van	–	legalábbis	a	
református	gyülekezeteinkben	és	a	református	életben	a	reformációnak	szüntelenül	
történni	kell.	Ecclesia	semper	reformanda	est	–	az	egyháznak	folyamatosan	meg	kell	
újulnia,	vagyis	szüntelen	reformáció	szükséges	vallották	a	régiek,	s	vallhatjuk	mi	is.	A	
kérdés	persze	minden	korban	az,	hogy	miben	kell	a	gyülekezeteknek	megújulnia.	E	
jeles	évben	saját	magunk	is	feltehetjük	a	kérdést,	hogy	miben	szükséges	megújulnia,	
reformálódnia	közösségünknek.	
	 Hitelveink	tiszták,	a	hitvallásaink	a	Szentírás	alapján	állnak,	s	ilyen	módon	
egyházunk	hitvallása	időtálló.	Az	újabb	korok	nyilvánvalóan	újabb	társadalmi,	etikai	
kérdéseket	is	felvetnek,	amire	választ	kell	adni,	de	ezen	válaszoknak	is	a	Szentírásból	
kell	fakadniuk.	Az	istentiszteleti	formáink	talán	kiigazításra	szorulnak,	s	lehet	variálni	
a	 liturgián,	énekeken,	 s	be	 lehet	vezetni	nálunk	eddig	nem	alkalmazott	 formákat,	
de	az	ige	egyházaként	mindezt	úgy	kell	tennünk,	hogy	Isten	igéje,	üzenete	legyen	
és	maradjon	istentiszteletünk	és	alkalmaink	középpontjában.	S	ha	tovább	keressük	
a	választ	a	felvetett	kérdésre,	vagyis	hogy	közösségünknek	miben	kell	megújulnia,	
akkor	jó	kiindulópont	lehet,	ha	az	első	gyülekezetre	és	az	ősegyházra	tekintünk	és	
meglátjuk,	hogy	mik	a	kiigazításra	szoruló	részei	a	magunk	gyülekezetének.	
	 A	Szentírás	így	jellemzi	az	első	gyülekezetet,	illetve	annak	tagjait:	Ezek pedig 
kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében, és az 
imádkozásban	(ApCsel	2,42).	Érdemes	megvizsgálni,	hogy	miként	állunk	mi	ezekkel	a	

szentíró	által	megfogalmazott,	az	ősgyülekezetre	jellemző	tulajdonságokkal.
 Apostoli tanítás:	Egyházunk,	gyülekezetünk	egyik	legfontosabb	szolgálata	a	
tanítás,	az	ige	hirdetése.	Kálvin	az	igaz	egyház	egyik	ismertetőjegyeként	említi	az	
igeszolgálatot,	vagyis	ahol	nem	prédikálják	Krisztust,	ott	nincs	egyház.	Ez	érthető	
is,	hiszen	a	hit	hallásból	van,	 s	a	hallás	pedig	Krisztus	beszéde	által	 (Róm	10,17),	
így	 megkerülhetetlen,	 hogy	 a	 keresztyén	 ember	 ne	 hallgasson	 igét,	 s	 ne	 vegyen	
részt	 a	 tanításban.	 De	 vajon	 mennyire	 tartjuk	 ezt	 fontosnak?	 Akarjuk-e	 az	 igét	
tanulni,	 az	 ige	 tanulmányozásában	 részt	 venni,	 abban	 elmélyedni?	 Egyre	 többet	
hallani	 az	 élethosszig	 tartó	 tanulásról,	 és	különböző	 szakmában,	munkakörben	 is	
megfigyelhető,	 hogy	 folyamatosan	 iskolázásokra,	 továbbképzésekre	 küldik	 az	
alkalmazottakat.	 Gyakorlatilag	 sokan	 rákényszerülnek,	 hogy	 visszaüljenek	 az	
iskolapadba,	és	sokan	vannak,	akik	saját	magukat	fejlesztik,	tanulnak,	új	ismereteket	
sajátítanak	el.	Valahogyan	az	igével	is	ezt	kellene	tenni,	s	egyre	több	lehetőséget	kell	
keresni	arra,	hogy	a	Bibliát,	Isten	üzenetét	és	akaratát	még	jobban	megértsük,	hiszen	
itt	 nem	egy	munkakör	betöltéséről	van	 szó,	hanem	sokkal	 többről,	 az	 Isten	 előtti	
életünkről.	
 Közösség:	Általánosságban	 elmondható	 talán,	 hogy	 a	 közösségek	 válságát	
éljük,	 s	 a	 kapcsolatok	minden	 szintjén	 romlás,	 szétzilálódás	 tapasztalható.	 Sokan	
panaszkodnak,	 hogy	 nem	 olyan	 a	 munkahelyi	 légkör,	 mint	 korábban,	 már	 egy	
faluközösségben,	vagy	a	szomszédsági	kapcsolatokban	sincs	meg	az	a	viszony,	ami	
régente	megvolt.	A	családi	kapcsolatok	is	erősen	megromlottak	és	a	házasságok	nagy	
része	 is	 kettétörik.	Hogyan	 állunk	 a	 gyülekezet	 közösségével?	 Egyáltalán	 lehet-e	
közösségről	beszélni?	Azt	gondolom,	hogy	erre	különböző	válaszok	születnének	attól	
függően,	hogy	a	gyülekezeti	élet	mely	területén	kapcsolódunk	az	egyházközséghez.	
Akiknek	 a	 vasárnapi	 istentisztelet	 az	 egyedüli	 kapcsolódási	 pontjuk,	 azok	

nyilvánvalóan	 lazább	 köteléket	 éreznek,	
mint	 azok,	 akik	 valamelyik	 bibliaórán	 is	
találkoznak,	 esetleg	 a	 gyülekezet	 ilyen-
olyan	rendkívüli	alkalmához	csatlakoznak,	
vagy	 akár	 a	 fizikai	 segítségnyújtásba	 is	
bekapcsolódnak.	 Akárhogy	 is	 vagyunk	
a	 gyülekezetben,	 talán	 mindannyian	
érezzük,	 hogy	 a	 közösségünk	 is	
reformációra	 szorul.	 Az	 egyre	 inkább	
közönséggé	 váló	 gyülekezetnek	 –	 akik	
elnézik	 a	 lelkész	 „magánszámát”	 –	
közösséggé	kell	 visszaalakulni,	 amelynek	
tagjai	figyelnek	egymásra,	számon	tartják	
egymást,	 s	 imádságban	 is	 hordozzák	 a	
másikat.	
  Kenyér megtörése:	 Ebben	 is	 részt	
vettek	 az	 első	 gyülekezet	 tagjai,	 mivel	
kiváltképpen	fontosnak	tartották,	hogy	az	
apostoli	 tanítás	 mellett	 éljenek	 a	 látható	

Luther Márton

Kálvin János
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Testvérgyülekezeti találkozó, közös hálaadás Kisvárdán
 
	 A	királyhelmeci	 reformátusok	Kisvárda	hallatán	nem	csupán	 a	 fürdőre,	
a	 bevásárlásra,	 vagy	 a	 legközelebbi	 mozira,	 esetleg	 valamelyik	 fesztiválra	
gondolnak,	 hanem	 a	 Kisvárdai	 Református	 Egyházközségre,	 a	 Királyhelmeci	
Református	Egyházközség	testvérgyülekezetére.	A	két	református	közösség	három	
évvel	 ezelőtt	 írta	 alá	ünnepélyes	keretek	között	 az	 erről	 szóló	dokumentumot	–	
elfogadva	 hivatalosan	 is	 a	 másikat	 testvérközösségnek	 –,	 azonban	 a	 kapcsolat	
már	 jóval	 korábbra	 visszanyúlik,	 s	 az	 elmúlt	 években	 több	 alkalommal	 is	
kapcsolódott	a	két	gyülekezet	egymáshoz.	Így	volt	ez	2017.	szeptember	10-én	is,	
amikor	a	Kisvárdai	Református	Egyházközség	a	reformáció	500	éves	jubileumára	
emlékezett,	az	újkenyérért	való	hálaadás	alkalmával	a	reformációért	is	hálát	adott,	
és	a	királyhelmeci	gyülekezet	tagjait	is	meghívta.	
	 A	helmeci	reformátusok	népes	csapata	autóbusszal	és	személygépkocsikkal	
indult	 az	 említett	 napon	 a	 közös	 ünnepségre.	 Az	 úrvacsorás	 istentisztelet	
kezdetén	Molnár	Elemér,	királyhelmeci	 lelkipásztor	 a	 136.	 zsoltár	olvasása	után	
imádkozott.	 A	 helyi	 énekkar	 szolgálatát	 követően	Molnár	 István,	 királyhelmeci	
lelkipásztor	az	olvasott	zsoltár	első	versét	kiemelve	hangsúlyozta,	hogy	sok	öröme	
lehet	mindkét	református	gyülekezetnek	a	hálaadásra,	az	örvendezésre,	de	a	sok	
örömre	 és	 hálaadásra	 okot	 adó	 ajándékokat	megelőzve	 a	 legnagyobb	 ok,	 hogy	
jó	 az	Úr	 és	 szeretete	mindörökké	megmarad.	Az	 igehirdetést	 követően	 Százvai	
László,	 kisvárdai	 vezető	 lelkipásztor	Molnár	 István	 és	Molnár	 Éva	 lelkészekkel	
az	úrvacsorai	sákramentumot	szolgáltatta	ki	a	nagy	gyülekezetnek.	Ezt	követően	
Leleszi	 Tibor,	 Kisvárda	 város	 polgármestere	 köszöntötte	 a	 jelenlévőket,	majd	 a	
királyhelmeci	 gyülekezet	 ajándékát	 adták	 át	 a	 vendégek,	mégpedig	 egy	 egyedi	
kötésű	 Bibliát,	 amely	 a	 királyhelmeci	 református	 templom	 úrasztalán	 lévő	
Szentírásnak	formájában	is	a	mása.	
	 Az	 ünnepség	 két	 emlékjel	 leleplezésével	 folytatódott.	 A	 templomban	
a	 reformáció	 dombormű	 a	 főbejárat	 fölé	 került,	 amely	 a	 református	 egyház	
címerpajzsában	lévő,	a	Szentírás	Ó-	és	Újszövetségén	álló	zászlós	bárányt	jelképezi.	

igével,	a	sákramentummal.	Erősítette	őket,	Krisztus	bűnt	eltörlő	halálára	emlékeztette	
őket,	s	ilyen	módon	az	üdvösségre	segítette	a	közösséget.	Ha	az	ebben	való	reformáció	
szükségére	 keresnénk	 a	 választ,	 akkor	 megintcsak	 a	 formákról	 lehetne	 beszélni,	
esetleg	 az	 úrvacsora	 gyakoriságáról,	 menetéről.	 De	 talán	 nem	 ez	 a	 legfontosabb	
kérdés.	 Az	 Apostolok	 Cselekedeteiben	 arról	 olvasunk,	 hogy	 a	 gyülekezet	 tagjai	
részt	vettek	a	kenyér	megtörésében.	Nem	maradtak	ki,	nem	mentek	el	a	tanítás	után,	
hanem	részt	vettek	benne,	mert	 az	úrvacsora,	 az	egyben	hálavacsora	 is,	hálaadás	
mindazért,	amit	Krisztus	értünk	tett.	Azt	gondolom,	hogy	reformáció	van	ott,	abban	
az	életben,	ahol	a	hála	arra	indítja	a	szívet,	hogy	részt	kell	venni	az	úrvacsorában,	
s	 reformáció	 történik	abban	a	gyülekezetben,	ahol	 Isten	Szentlelke	mind	többeket	
vezet	el	a	megterített	asztalhoz.	
 Imádkozás:	 Ez	 volt	 a	 negyedik	 jellemzője	 az	 első	 gyülekezetnek,	 de	 nem	
kevésbé	fontos	az	előzőeknél,	sőt	talán	mindegyiket	megelőző.	Reformáció	ott	van,	
ahol	Isten	Szentlelke	munkálkodik,	így	vágyunkat	a	megújulásra,	a	gyülekezeteink	
éledésére,	életek	átformálódására	az	imádkozással	kell	kezdeni,	s	ezzel	kell	folytatni.	
Sok	mindent	megtehetünk,	véghezvihetünk,	kimutathatunk	akár	egyházközségként	
is,	de	a	növekedés,	a	gyarapodás,	a	változás	csak	Urunktól	várható,	amit	kérni	kell	
szüntelen	 fohászkodásokkal.	 Pál	 apostol	 írja:	 Én	 ültettem,	 Apollós	 öntözött,	 de	
Isten	adta	a	növekedést	(1Kor	3,6).	Sok	mindent	megtehetünk	a	gyülekezetünkért,	
s	meg	 is	kell	 tennünk	mindazt,	amit	 tehetünk,	de	a	növekedés	 Istentől	van,	ezért	
a	legfontosabb,	amit	tennünk	kell,	az	imádkozás.	A	reformáció	gyülekezeti	szinten	
történő	megvalósulására	is	várva	szükség	van	itt	is	intenzívebb	imaéletre,	akár	a	már	
korábban	 próbált	 imaközösségi	 alkalom	 újbóli	 felvetésére,	 egymással	 való	 közös	
imádkozásra.	Újuljon	hát	meg	imaéletünk,	s	legyünk	imádkozó	gyülekezetté.
	 A	 reformáció	 jubileumi	 éve	 sok	 mindent	 rejtett	 magába	 és	 sok	 irányba	
vihette,	 s	hiszem	vitte	 is	 a	gondolatainkat.	A	hitújítás	 azonban	valójában	október	
31-e	 után	 indult	 meg	 erőteljesen,	 amikor	 a	 lutheri	 gondolatok	 sok	 mindenkihez	
eljutottak,	azok	átgondolásra	kerültek,	és	életek,	közösségek	újultak	meg,	és	megújult	
az	egyház.	Október	31-e	után	Urunk	kegyelméből	nekünk	 is	adatik	a	 lehetőség	a	
változásra,	az	Isten	felé	fordulásra	és	a	megújulásra,	hogy	rólunk	is	azt	tudják	majd	
mondani:	kitartóan	részt	vettek	a	tanításban,	a	közösségben,	a	kenyér	megtörésében	
és	az	imádkozásban.	Ekkor	éri	el	célját	a	reformáció	500	év	múltán	is.

       Molnár István

Gondolat 

a 
reformációról: A reformátusság küldetése 500 évvel a reformáció után 

sem lehet más, mint sóvá és világossággá lenni a világban. 
Korunkban még hatványozottabban, mint bármikor. Mert a 
sokféle válság mellett legsúlyosabb az ember-válság. Pedig 
kegyelemböl Krisztusban van váltság. /ME/
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A	 dombormű	 felirata	 Semper	 Reformanda,	 ami	 a	
„mindenkori	 reformáció”	 üzenetével	 figyelmeztet	
is,	hogy	mindenkor	szükség	van	az	egyház	és	az	élet	
Isten	igéje	szerint	való	megújulásra.	A	domborművet	
Százvai	László,	kisvárdai	vezető	lelkipásztor	mutatta	
be	 annak	 leleplezése	 után,	 s	 köszönetet	mondott	 a	
faragott	emlékjel	készítőjének.	
	 A	 hálaadó	 ünnepségen	 a	 templom	 előtt	
felállított	 reformációi	 emlékoszlop	 is	 leleplezésre	
került.	 Míg	 az	 előbbi	 Kálvin	 Jánosra,	 az	 utóbbi	
Luther	Mártonra	utal,	hiszen	a	3	m	magas	tölgyfából	
készült	emlékoszlop	felirata	a	német	reformátornak	
a	 wormsi	 birodalmi	 gyűlésen	 elhangzó	 hitvalló	
mondata:	 itt	 állok,	 másként	 nem	 tehetek.	 A	 közös	
alkalom	 a	 szózat	 eléneklésével	 és	 a	 lelkipásztorok	
áldásadásával	ért	véget.	
	 A	 testvérgyülekezeti	 találkozó	 a	 terített	
asztal	mellett	 folytatódott,	ahol	a	királyhelmeciek	a	
kisvárdai	 presbiterekkel,	 lelkészekkel	 ültek	 közös	
asztalhoz.	A	vendégszeretetnek	a	bőséges	ebéd	által	
való	megtapasztalását	követően	a	délutáni	istentiszteleten	is	részt	vettek	a	határon	
túlról	 érkező	vendégek,	 amelyen	Százvai	László	 a	 Jn	 6,	 1-15	 alapján	hirdette	 az	
Úr	 üzenetét.	 Az	 istentiszteletet	 nem	 csupán	 a	 helyi	 énekkar	 szolgálata	 tette	
ünnepélyesebbé,	hanem	az	ugyancsak	határon	túlról,	Kárpátaljáról	érkező	Trinitas	
Band	 is,	 amely	keresztyén	együttes	 református	énekek	modern	hangszerelésben	
történő	előadásával	magasztalta	az	Urat	és	énekeltette	meg	a	gyülekezetet	is.	
	 Az	együtt	töltött	szép	nap	és	közös	hálaadás	a	vendégfogadó	gyülekezet	
szeretetvendégségével	 ért	 véget,	 amelyen	 nem	 csak	 a	 helyiek	 által	 készített	
finomságokat	 kóstolhatták	 meg	 a	 gyülekezet	 tagjai,	 hanem	 a	 szépen	 felújított	
Kálvin	Konferenciateremmel	is	megismerkedhettek.	
	 Nyilvánvalóan	 egy	 szép	 napot	 töltött	 együtt	 a	 két	 gyülekezet,	 hálát	
adva	 az	 új	 kenyér	 áldásaiért,	 a	 reformáció	 mai	 napig	 elható	 hozadékáért	 és	 a	
testvérgyülekezeti	 kapcsolatért.	 A	 találkozó,	 a	 beszélgetések,	 a	 közös	 Isten-
magasztalás,	 a	 sok-sok	 élmény	 is	 okot	 adott	 arra,	 hogy	 akik	 jelen	 voltak	
megerősödjenek	a	zsoltáros	bizonyosságában:	jó	az	Úr,	örökké	tart	szeretete.

Gondolat 

a 
reformációról: Az egyház megreformálása nem csupán a szertartások, az 

istentiszteleti keretek megváltoztatásával történt, és ma sem 
történhet csupán ez által, hanem csakis úgy, ahogyan 500 
évvel ezelött is, azaz szívünk és életünk minden területén alá 
kell vetni magunkat Isten igéje vezetésének.  /MÉ/

	 Az	Úr	2017-es	esztendejében	az	 Isten	 teret	nyitott	a	Pólyáni	Református	
Leányegyházközség	előtt,	hogy	templomát	kívülről	felújítsa	és	a	torony	tetőzetét	a	
csúcsdísszel	együtt	lecserélje.	A	templomfelújítást	tervezve	a	gyülekezet	már	2016-
ban	kicserélte	az	elöregedett	nyílászárókat,	azaz	a	bejárati	ajtót	és	öt	ablakot,	s	az	
egyházközségen	belül,	mind	Pólyánban,	mind	pedig	a	hozzá	tartozó	szolnocskai	
szórványgyülekezetben	céladakozást	hirdetett	a	templom	felújítására.	A	felújítást	
leginkább	 a	 torony	 bádoglemezeinek	 több	 helyen	 történő,	 a	 rozsdásodás	miatti	
kilyukadása	sürgette,	amelynek	következtében	kialakuló	nyílásokon	már	madarak	
jártak	be	a	toronyba.	A	felújítást	megelőző	felmérés	során	láttuk,	hogy	a	tornyot	
korábban	 villámcsapás	 érhette	 (erre	 már	 az	 idősek	 sem	 emlékeztek),	 melynek	
következtében	 kigyulladt	 a	 torony,	 mivel	 a	 faszerkezet	 egy	 része	 el	 volt	 égve,	
el	 volt	 szenesedve.	 E	 tény	 ismeretében	 a	 torony	 javítása	 még	 sürgetőbbé	 vált.	
A	 munka	 nagyságát	 tekintve,	 pusztán	 önerőből	 valószínűleg	 nem	 tudta	 volna	
elvégezni	a	felújítást	a	gyülekezet,	azonban	a	magyarországi	Bethlen	Gábor	Alap	
egyházunkon	 keresztül	 nyújtott	 támogatásával	 és	 a	 hollandiai	 Jagtspoel	 Fonds	
alapítvány	 hozzájárulásával,	 valamint	 a	 hívek	 adományával	 a	 templom	 külső	
felújítása	megtörténhetett.
	 A	 falak	 erős	 vizesedése	
miatt	 a	 betonlábazat	 eltávolításra	
került,	 s	 mintegy	 ötven	 centiméter	
magasságban	 új,	 levegőáteresztő	
vakolatot	 kapott	 a	 templom.	 A	 fal	
külső	vakolata	a	szükséges	helyeken	
leverésre	 került,	 majd	 újra	 lett	
vakolva,	 s	 a	 falak	 penészedés	 elleni	
kezelését	követően	az	egész	templom	
új	 színezést	 kapott.	 A	 templomhajó	
mellett	 az	 ereszcsatornák	 és	 a	
torony	 zsalugáter	 ablakai	 is	 újra	
lettek	 festve.	 A	 templom	 körül,	
a	 falak	 szellőzésének	 elősegítése	
érdekében	 kavicságy	 lett	 készítve,	
amibe	 dréncső	 került,	 ugyancsak	 a	
jobb	 szellőzés	 biztosítása	 céljából.	
A	 torony	 bádoglemezének	
megbontása	előtt	a	 teljes	 faszerkezet	
kicserélésével	 számoltunk,	 azonban	
a	 bádoglemezek	 lebontása	 után	 a	
szakember	 úgy	 ítélte	 meg,	 hogy	
a	 faanyag	 cseréje	 csak	 kis	 részben	
szükséges	 (a	 korábbi	 égés	 helyén),	

Megújult a pólyáni református templom
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mivel	nagyobb	 részben	mind	a	gerendaszerkezet,	mind	a	deszkaborítás	 teljesen	
egészséges,	 száraz	 és	 féregmentes.	 Így	 a	 faelemek	pótlását,	 a	 szerkezet	 javítását	
követően	 a	 torony	 a	 korábbival	 teljesen	 azonos	 tükörfedést	 kapott	 és	 a	 csillag	
csúcsdísz	is	kicserélésre	került.	A	munkálatok	kisebb	megszakításokkal	két	hónap	
alatt	lettek	elvégezve	a	gyülekezet	nagy	örömére.
	 A	 gyülekezet	 elöljáróinak	 az	 a	 reménysége,	 hogy	 a	 toronyra	 került	 új	
csillag	–	a	napkeleti	bölcseket	vezető	csillaghoz	hasonlóan	–	sokakat	a	templomba,	
a	gyülekezetbe,	s	végső	soron	Krisztushoz,	az	egyedüli	üdvözítőhöz	vezet,	mert	
mind	 a	 településen	 élőknek,	 mind	 magyar	 népünknek	 erre	 van	 szüksége.	 A	
felújítás	Isten	irántunk	való	jóindulatából	megadatott,	s	csak	remélni	tudjuk,	hogy	
a	munkálatokat	 a	 templombelső	 felújításával	 tudjuk	 folytatni,	 hogy	 a	 templom	
építésének	kétszáz	éves	jubileumára	az	teljesen	megújuljon.	Szintén	csak	remélni	
tudjuk,	hogy	a	 szeretetben	egyre	 inkább	meghidegülő	közösségeinkben	ébredés	
lesz,	megtérések	 lesznek,	 s	 a	most	 kiüresedni	 látszó	 templomok	újra	megtelnek	
hívő,	Krisztust	követő	lelkekkel.	

Gondolat  a 
reformációról:

Reformátoraink megalkuvást nem türve, 
hitükböl, meggyözödésükböl fakadóan 
bátran álltak ki az ige tanítása mellett, 
mert „másként nem tehettek”. Ma sem 
kell mást tenni, mintsem Urunk igéjére 
figyelni, azt élni, s minden helyzetben 
arról vallást tenni. /MI/

Még	egy	nagy	reformot	adj	nekünk,	Istenem,
Hogy	hitünk	dolgában	végleges	rend	legyen!
Sok-sok	mulasztásunk	ne	égessen	tovább,
Ezerféle	bűnnek	ne	húzzuk	a	jármát.

Lelki	megújhodást	adj	nekünk,	Istenem,
Erőt,	hogy	járhassunk	e	nehéz	terepen!
Elnyel	embereket	a	bűn	ingoványa,
Neved,	dicsőséged	letaposva	sárba...

Szívek	újulását	munkáld	köztünk,	Uram!
Szívtelenségünknek	sok	áldozata	van.
Pusztulnak	értékek,	hullnak	az	emberek.
Rohanunk	a	vészbe,	nem	törődünk	Veled.

Újuljon	hitünk	is,	nyíljon	meg	az	ajkunk,
Taníts	imádkozni,	könyörülj	meg	rajtunk!
Csak	még	egy	reformot	adj	nekünk,	Istenem,
Hogy	hitünk	dolgában	végleges	rend	legyen.

Boros Gergely:
Még egy reformációt!


