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	 Egy	 nyugalmazott	 lelkipásztor	 a	 reformáció	 napján	 lévő	 istentiszteleten	 soha	 nem	 a	
reformációra	emlékezett,	nem	Luthert,	vagy	Kálvint	és	az	ő	hitüket	emelte	a	gyülekezet	elé,	hanem	
mindenkor	a	saját	gyülekezetéről,	az	Isten	által	megengedett	szolgálatokról,	lehetőségekről	beszélt.	
Fontos,	hogy	megemlékezzünk	elődeinkről,	hithőseinkről,	hogy	ismerjük	népünk	történelme	mellett	
saját	felekezetünk,	egyházunk,	gyülekezetünk	történelmét,	vagy	éppen	a	saját	hithőseink	életét,	
mert	sokat	lehet	belőle	tanulni.	Ugyanakkor	tény,	hogy	a	múlt	ismerete	önmagában	csupán	száraz	
tudást,	lexikális	ismeretet	jelent,	ami	egymaga	semmit	nem	ér.	Valójában	a	múltra	tekintve	kell	a	
jelenben	építkezni,	a	múltra	nézve	kell	a	mában	élni	és	a	jövő	felé	haladni.	
	 A	reformáció	kapcsán	is	azt	kell	megvizsgálni,	hogy	1517.	október	31-én,	Luther	Márton	
fellépésével	induló	események	mit	jelentenek	a	mai	emberre	nézve.	Azt	kell	meglátni,	hogy	milyen	
állapotokból,	 s	milyen	 felismerések	 útján	 indult	 Németországból	 a	 hitújítás.	Mert	 bár	 fontosak	
a	 személyek,	a	 reformátorok,	de	 fontosabbak	azok	a	 cselekmények,	amelyek	az	ő	 személyes	
életükben	lejátszódtak.	Azok	a	felismerések,	amelyekre	a	Szentírást	olvasva	rádöbbentek,	Istennel	
való	személyes	kapcsolatuk	révén	megértettek.	
	 A	 reformáció	 akkor	 indult,	 amikor	 Luther	megértette	 az	 igét,	miszerint	kegyelemből van 
üdvösségetek, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez	 (Ef	 2,4).	 Nem	 emberi	 cselekedetek	
eredménye	az	üdvösség,	hanem	Isten	ajándéka,	amit	kiérdemelni	nem	lehet,	de	kérni	és	Istentől	

elnyerni	 igen.	 A	 Római	 levélben	 ezt	 olvashatjuk:	
nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem 
a könyörülő Istené	 (Róm	 9,16).	 Az	 apostol	 ezt	 a	
kegyelemre	érti,	arra,	hogy	az	Úr	joga	azt	adni,	nyújtani,	
ajándékozni	kinek-kinek	akarja.	Ez	utóbbi	ige	azonban	
hitéletünk,	 egyházunk,	 gyülekezetünk	 életére,	 annak	
minden	szintjére	valóság.	Ez	 igevers	értelmezhető	a	
reformációra,	vagy	az	azóta	élő	református,	vagy	más	
protestáns	egyházra	is.	Nem	azé,	aki	akarja	–	hanem	
a	könyörülő	Istené.	
	 Lutherék	előtt	sok	mindent	akart	az	egyház,	sok	
mindenért	 futott,	 hamis	 céljai,	 elképzelései	 voltak,	
amiben	 közrejátszottak	 a	 világpolitikai	 események,	
a	 nagyravágyó	 célok,	 az	 emberi	 gyengeségek	 és	
gyarlóságok	 is.	 De	 mégis	 mindezen	 hamis	 célok	
mögött	 ott	 állt	 egy	 hatalmas	 gépezet,	 hit	 dolgaiban	
egyeduralkodó	 egyház	 és	 jött	 egy	 Ágoston-rendi	
szerzetes	 és	 egész	 Európa	 felbolydult.	 Hiába	
akarták	 Luthert	 megakadályozni,	 félreállítani,	 akár	 a	
kiátkozásával	 is	 megsemmisíteni,	 Isten	 mást	 akart.	
Kálvin	János	életét	végignézve	is	az	látható,	hogy	sok	
ellenlábasa	volt,	el	is	üldözték	Genfből,	de	az	Istennek	
célja	 volt	 vele.	 És	 ha	 végignézzük	 a	 reformáció	
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óta	eltelt	 évszázadokat,	 ugyancsak	az	állapítható	meg,	 hogy	minden,	 ami	 előrelépés,	 haladás	
egyházunkban	történt,	az	Isten	kegyelméből	történt.	Mint	ahogyan	az	Ő	nagy	kegyelme	az,	hogy	
ma	is	vagyunk.	Mert	ez	nem	természetes.	Sok	neves	református	gyülekezetben	ma	nem	tartanak	
istentiszteletet,	sok	egykori	nagy	protestáns	település	templomában	egyáltalán	nincs	istentisztelet,	
nemcsak	a	reformáció	ünnepén,	de	máskor	sem,	mert	már	gyülekezet	sincs.	Holland	testvéreink	
arról	számolnak	be,	hogy	elfogynak	a	gyülekezetek,	templomokat	zárnak	be.	
	 Azonban,	 ha	 őszinték	 vagyunk	 magunkhoz,	 akkor	 meg	 kell	 látnunk,	 hogy	 sajnos	 nem	
csak	Nyugat-Európában,	de	nálunk	 is	 fogyunk,	egyre	kevesebben	vagyunk.	Az	 idősek	sokszor	
mennének	a	templomba,	de	már	nem	bírnak,	és	a	helyük	a	legtöbb	esetben	üresen	marad,	mert	
bár	lenne	utód,	de	még	sincs.	Korunk	emberének	minden	szinten	történő	megfelelési	szándéka	
miatt	olyannyira	túlzsúfolt	az	élete,	hogy	az	időt	ajándékozó	Istenre	már	egyre	kevesebb	idő	jut,	ha	
egyáltalán	jut.	Vannak	persze,	akik	rendszeresen	élnek	a	lelki	táplálékkal,	az	igével	a	templomban	
is,	akik	megélik	az	Isten	szeretetét,	sőt	akik	akarják,	hogy	jöjjön	a	házastárs,	a	gyermek,	az	unoka	
is.	Kötődjön	a	gyülekezethez,	megismerje	Krisztusát,	de	minden	erőfeszítés,	 imakérés	ellenére	
sem	így	történik.	
	 Gyülekezetként	szeretnénk,	ha	 tele	 lenne	a	 templomunk.	Akarjuk,	az	 ige	szavával	élve:	
futunk.	Ilyen,	olyan	alkalmakat	kigondolunk,	szervezünk.	Építkezünk	materiálisan	is.	S	mindennek	
emberileg	az	kellene	legyen	az	eredménye,	hogy	növekszik	gyülekezetünk,	növekszik	létszámban,	
növekszik	a	megtérőkkel.	De	mintha	nem	így	lenne.	És	feszít	az	a	tudat,	hogy	sokan	el	fognak	
veszni,	 mert	 nem	 ismerik	 Krisztust.	Akarjuk,	 hogy	megismerjék.	A	 gyülekezet	 szolgálata	 erről	
kell	 szóljon,	hogy	másoknak	 felmutassuk	Krisztust.	Ezért	 szolgálunk,	ezt	akarjuk,	ezért	 futunk.	
De	mintha	nem	menne.	Persze	kereshetjük	az	okát,	magyarázhatjuk,	és	minden	bizonnyal	sok	
minden	igazat	mondanánk,	de	az	ige	válaszol:	nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut, hanem a 
könyörülő Istené.	
	 Ez	nem	azt	jelenti,	hogy	nem	kell	akarni	és	nem	kell	futni.	Isten	igéje	nem	a	felelősséget	
akarja	levenni	a	lelkészről,	gyülekezetről,	vagy	bárkiről,	aki	már	Krisztus	gyermekévé	lett.	Egyáltalán	
nem	erről	van	szó.	Hanem	arról,	hogy	oda	kell	helyezni	mint	minden	mást,	ezt	is	Isten	kezébe,	és	
Ő	majd	dönt	akarata	szerint.	A	XXI.	század	gyülekezetében	is	el	kell	végezni	a	ránk	bízottakat,	
ahogyan	elvégezték	az	a	XVI.	században.	Meg	kell	 látnunk,	hogy	mi	a	mi	feladatunk,	ahogyan	
meglátták	azt	a	reformátorok	és	tenni	kell,	cselekedni	kell.	De	soha	nem	úgy,	hogy	a	mi	akarásunk	
gyümölcse	lesz	bármi	is.	Ezt	persze	nehéz	elfogadni	egy	olyan	korban,	amikor	azt	hangsúlyozzák,	
hogy	a	befektetett	munkának,	energiának	meg	 lesz	a	gyümölcse,	amikor	nem	várhatjuk,	hogy	
a	sült	galamb	az	ölünkbe	hulljon.	S	ez	valóban	így	is	van.	De	a	hit	dolgában	ez	mégis	másként	
működik.	
	 A	127.	Zsoltár	felirata	a	következő:	emberé	a	munka,	Istené	az	áldás.	Vagyis	nem	kérdés,	
hogy	az	embernek	kell	elvégezni	a	munkát.	Mindenkinek	tenni	kell	azért,	hogy	az	evangéliumot	
minél	többen	hallják,	de	annak	a	tudatában	kell	ezt	tenni,	hogy	az	áldást	a	munkára	az	Isten	adja.	
Az	említett	zsoltárban	mondja	a	Zsoltáros,	hogy	ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az 
építők.	Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. A	korintusi	levélben	azt	olvashatjuk:	
az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja (1Kor	3,7). 
	 A	reformátorok	feladata	a	plántálás,	az	ültetés,	majd	az	öntözés	volt,	a	mi	feladatunk	sem	
más,	és	mindezt	azzal	a	reménnyel	tegyük	és	tehetjük,	hogy	a	növekedést	megadja	az	Isten.	Ha	
e	tekintetben	is	kegyelmes	irántunk,	akkor	még	az	életünkben,	és	megengedi,	hogy	meglássuk	
munkánk,	szolgálatunk	gyümölcsét.	
	 Megnyugtató,	hogy	az	említett	igeversben	van	egy	jelzője	az	Istennek,	mégpedig	az,	hogy	
könyörülő.	Isten	olyan,	aki	könyörül,	aki	irgalmaz.	Ez	magában	rejti	azt,	hogy	az	Úr	ügyéért	tenni	
akaróknak,	azért	futóknak	végső	soron	jutalmuk	lesz.	Így	volt	ez	a	reformátorokkal	és	így	lesz	ez	
a	ma	keresztyénével.	Éppen	ezért	az	ige	ne	passzivitásra	késztessen,	mondván:	„úgyis	mindegy,	
úgysem	 rajtam	múlik”,	 hanem	 aktivizáljon,	 lendítsen	 tovább,	 előrébb,	 késztessen	 még	 többre	
az	Úrért,	 az	ő	egyházáért,	 abban	a	 reményben,	hogy	az	Úr	 könyörül,	megszán	bennünket	és	
megáldja	munkánkat.
                      Molnár István
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	 Aki	az	1	Kor	13-at	olvassa,	az	az	érzése,	hogy	a	szeretettel	nem	úgy	vagyunk,	mint	életünk	
annyi	más	dolgával.	A	szeretetet	nem	lehet	befejezni.	Nem	lehet	„elintézettnek”	venni.
	 Az	apostol	tanítása	szerint	a	szeretetnek	életünkben	mindig	meg	kell	maradni.	Ezt	jelenti,	
hogy	a	szeretet	soha	el	nem	fogy.	Erre	tanít	az	apostol	a	Róma	13,8-ban:	„Senkinek	semmivel	ne	
tartozzatok,	hanem	csak	azzal,	hogy	egymást	szeressétek”.	Eszerint	a	szeretet	adósság,	melyet	
mindig	törleszteni	kell	és	soha	nem	tudjuk	teljesen	letörleszteni.
Van	olyan	szeretet,	mely	megszűnik,	ha	szeretetlenséget	tapasztal.	Olyan	szeretet,	mely	csak	a	
szeretet	viszonzásáig	tud	eljutni.
	 Amikor	Livingstone-t,	a	nagy	misszionáriust	afrikai	útjáról	visszatérve	nagy	ünneplésben	
részesítették,	 ezt	 válaszolta:	 „Az	 én	 áldozatom	 nem	 volt	 más,	 mint	 törlesztése	 Isten	 iránti	
nagy	adósságomnak,	melyet	egészen	soha	nem	tudok	kifizetni”.	Amikor	Luther	egy	koldusnak	
adományt	adott,	a	koldus	így	köszönte	meg:	Fizesse	meg	a	jó	Isten!	A	reformátor	így	felelt:	„Már	
előbb	ezerszer	megfizette.”	Nem	lehetne	életünket	úgy	értékelni,	mint	Isten	szeretetének	állandó	
törlesztését?	Az	1	Kor	13-ban	leírt	szeretet	mindig	törlesztő	szeretet.	A	másik	ember	iránt	magát	
mindig	adósnak	érző	szeretet.	Mert	az	Isten	szeretetét	nem	lehet	másképpen	törleszteni,	csak	a	
felebaráti	szeretetben.
	 A	keresztyén	ember	soha	sem	felejtheti	el,	hogy	mint	Istentől	szeretett	ember	szeret,	hogy	
Isten	szeretete	őt	a	szeretetre	kötelezi.
	 Jézus	 egyszer	 az	 írástudóknak	 ezt	 mondotta:	 „Mi	 módon	 hihettek	 ti,	 akik	 egymástól	
nyertek	dicsőséget,	és	azt	a	dicsőséget,	mely	az	Istentől	van,	nem	keresitek”	(Jn	5,44).	Jézus	
azon	 a	 véleményen	 volt,	 hogy	 aki	 az	 emberektől	 nyert	 dicsőségre	 helyezi	 a	 hangsúlyt,	 igazi	
hitre	soha	el	nem	juthat.	Úgy	hiszem,	hogy	a	kérdésre	jól	felelünk,	ha	ezt	mondjuk:	a	mi,	Isten	
előtti	dicsőségünk	nem	áll	másban,	mint	abban,	hogy	szeretetének	a	nagy	gazdagságáért	földi	
életünkben	szeretetünkkel	annyit	törlesztünk,	amennyit	csak	tudunk.
	 A	szeretet	tehát	az	által,	hogy	szeret,	adóssá	lesz.	Ha	valakinek	odaadom	a	pénzemet,	
nem	én	leszek	az	adós,	hanem	az	elfogadó	lesz	az	én	adósom.	De	ha	szeretek,	adósságom	nem	
szűnik	meg.	Csak	a	 törlesztést	kezdtem	meg	és	még	 tovább	 tartozom.	A	szeretet	 tehát	olyan	
tartozás,	melyet	nem	lehet	egészen	letörleszteni.	De	olyan	tartozás	is,	melyet	törleszteni	jó.
A	szeretetlen	ember	úgy	érzi,	hogy	senkinek	sem	tartozik,	hanem	neki	tartozik	mindenki.	A	szerető	
ember	ellenben	úgy	érzi,	hogy	adósa	mindenkinek.	A	szeretet	soha	nincs	magával	megelégedve,	
és	soha	nem	mondhatja:	eleget	tettem.	A	szeretet	meg	nem	szűnő	tevékeny	élet.
	 Jézusról	ezt	írja	János:	„Szerette	őket	a	világon,	mindvégig	szerette	őket”	(Jn	13,1).	Addig	
amíg	a	földön	járt.	És	akik	követésébe	beállanak,	mindvégig	szeretnek,	életük	végéig	szeretnek,	
a	szeretet	adósságát	életük	végéig	törlesztik.
        Beküldő: Bányácski Béla

A szeretet tartozó szeretet
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		 A	Zempléni	Református	Egyházmegye	harmincnyolc	gyülekezetének	rendszeres	hitéleti	
tevékenysége	mellett	vannak	olyan	alkalmak	is,	amelyek	több	gyülekezetet,	vagy	akár	az	egész	
egyházmegyét	érintik.	A	közös	szervezésű	alkalmak	szükségesek	és	fontosak,	hiszen	ilyenkor	
a	 több,	 zömében	 kis	 lélekszámú	 gyülekezetből	 érkezők	megélik	 a	 nagyobb	 közösségnek	 az	
erejét	 is,	 ami	 már	 önmagában	 reménykeltő.	 Mindezen	 alkalmak	 mellett	 fontos,	 sőt	 alapvető	
küldetésnek	mondható	az	azok	felé	való	szolgálat,	akik	lazábban	kapcsolódnak	az	egyházhoz,	
vagy	esetlegesen	semmilyen	kötődésük	nincs.	Ez	utóbbi	feladatot	is	szem	előtt	tartva	szervezi	
meg	 a	 Zempléni	 Egyházmegye	 immár	 második	 éve	 őszi	 programsorozatát,	 s	 teszi	 mindezt	
abban	a	 reményben,	hogy	a	gyülekezeti	 tagokon	kívül	azokhoz	 is	 tud	szólni,	azok	 felé	 is	 tud	
szolgálni,	 evangéliumot	 hirdetni	 és	 értéket	 közvetíteni,	 akikkel	 egyébként	 nincs	 kapcsolata.	E	
programsorozat	 részeként	 valósult	 meg	 az	 az	 előadás	 is,	 amelyet	 Dr.	 Mihalec	 Gábor	 2019.	
október	9-én	tartott	a	királyhelmeci	gimnázium	épületében	„Kulcsok	a	párom	szívéhez”	címmel.	
	 A	 kora	 este	 kezdődő	 előadás	 előtt	 Molnár	 István	 helyi	 lelkipásztor	 köszöntötte	 a	
jelenlévőket.	Ezt	követően	Kendi	Csaba	esperes	szólt	a	szép	számban	összegyűlt	hallgatósághoz,	
megfogalmazva	 az	 egyházmegye	 azon	 célkitűzését,	 hogy	 a	 családok	 megerősödését	 ilyen	
előadások	szervezésével	is	segítse,	amihez	a	Szlovákiai	Református	Keresztyén	Egyház	mellett	
működő	Kulturális	és	Közművelődési	Központ	anyagi	támogatást	is	nyújt.	Az	esperes	köszöntő	
gondolatait	a	Példabeszédek	könyve	igeversével	zárta,	miszerint	„vassal	formálják	a	vasat,	és	
egyik	ember	formálja	a	másikat”	(Péld	27,17),	és	azt	kívánta,	hogy	az	esten	az	előadó	legyen	az,	
akin	keresztül	az	Isten	formálja	a	jelenlévőket.
	 Az	 est	 előadója,	 Dr.	 Mihalec	 Gábor	 Magyarországról	 érkezett	 lelkész,	 pár-	 és	
családterapeutaként	működik,	aki	párkapcsolati	 témában	több	sikerkönyvnek	 is	a	szerzője.	Az	
ő	meghívása,	 illetve	az	előadás	témaválasztása	nem	véletlen,	hiszen	a	szándék	az	volt,	hogy	
a	párkapcsolatok,	a	házasságok	legyenek	erősítve,	amik	korunkban	rendkívül	sok	támadásnak	
vannak	kitéve.	Az	előadás	 jól	 illeszkedett	 az	egyházmegye	hasonló	 rendezvényeihez	és	 több	
gyülekezeti	alkalomhoz	 is,	amiknek	célja	ugyancsak	az	volt,	hogy	a	kapcsolatok	erősödjenek,	
akár	a	szűk	családon	belül,	akár	a	kapcsolatok	tágabb	vonatkozásában.
	 Az	előadó	azt	 „ígérte”,	hogy	előadásán	átad	egy	képzeletbeli	 kulcscsomót,	amellyel	az	
azzal	élő,	az	előadás	tételmondatait	a	házasságába	beépítő	hallgató	biztosan	megtalálja	az	utat	
párja	szívéhez	és	a	tartós,	boldog	kapcsolathoz.	Az	elsőre	szinte	hihetetlennek,	sőt	nagyképűnek	
tűnő	kijelentés	az	előadás	hallgatása	során	egyre	inkább	megvalósíthatóvá	is	igazzá	vált,	hiszen	
az	előadó	olyan	egyetemes,	minden	kapcsolatra	érvényes	törvényszerűségekről,	elvekről	beszélt,	
amelyekre	odafigyelve	a	házastársi	
kapcsolat	 erősödik,	 boldogabbá	
válik.	A	rendkívüli	előadó	humorral,	
személyes	 példákkal,	 sőt	 énekkel	
is	 fűszerezett	 előadásának	
meghallgatása	 után	 bizonyos,	
hogy	 a	 hallgatóságból	 sokan	
azzal	a	 szándékkal	 indultak	haza,	
hogy	 a	 hallottakat	 gyakorolva	
párkapcsolatukat,	 házasságukat	
jobbá,	 boldogabbá	 teszik.	 Ehhez	
többen	 még	 a	 helyszínen	 további	
irodalmat	 vásároltak,	 Dr.	 Mihalec	
Gábor	 megjelent	 könyveiből	
válogattak,	 és	 a	 szerzővel	
dedikáltattak.

A boldog házassághoz szükséges kulcsok
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HALLOWEEN
 „Jaj azoknak, akik azt mondják, 
hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik 
azt állítják, hogy a sötétség világosság, 
és a világosság sötétség.” (Ézs 5,20)

	 Nézem	 a	 félelmet	 gerjesztő	
gumicukrokat,	 a	 kirakatokat	 betöltő	
ijesztő	halálfejeket.	Mit	tanítunk	mi	ezzel	
a	 gyermekeinknek?	 Jól	 emlékszem	
még valamikori diákunkra, aki át akarta 
élni	halálát,	s	 leugrott	 tizenévesen	egy	
tízemeletes	ház	tetejéről…
Jó	 a	 Halloween,	 vagy	 rossz?	 Ez	 egy	
ősi	 kelta	 óév-újév	 váltás	 ünnepe	 volt	
valamikor,	 amit	 „megkereszteltek”,	
amikor	 az	 ír	 nép	 az	 ötödik	 század	
éveiben	 keresztyén	 lett.	 Az	 ősi,	
eredetileg	marharépa-lámpások	 helyé-
be	 a	 Mindenszentek	 =	 „All	 Hallow’s	
Eve”	(=Halloween)	éjszakáján	a	mécsesek	gyújtása	lépett.	A	házak	elé	kitett	ijesztő	töklámpások	
helyébe	(már	az	Amerikába	elszármazott	írek	szokásaként)	–	hogy	a	halottak	be	ne	menjenek	
a	 házakba	 –,	 a	 sírra	 tett	 kis	 mécsesek	 kerültek,	 hogy	 a	 halottak	 maradjanak	 ott.	A	 korabeli	
nép	annyira	babonásan	 félt	a	halottak	 lelkének	visszatérésétől,	amelyet	ehhez	az	éjszakához	
kötöttek,	 hogy	 keresztyénné	 válásuk	 után	 is	 megtartották	 a	 „halottijesztő”	 szokásokat.	 Hitük	
szerint	ezen	az	éjszakán	az	abban	az	évben	meghaltak	(óév-újév	váltása)	kijönnek	a	sírjaikból	és	
visszatérnek	házaikba.	Ha	fényt	látnak,	nem	mernek	bemenni.	Amikor	az	emberek	állatoknak,	vagy	
csontvázaknak,	boszorkányoknak	öltöznek,	s	kimennek	a	házakból	őket	akarják	összezavarni,	
nehogy	 „visszataláljanak”.	 A	 mai	 „boszorkányok”	 ezen	 az	 éjszakán	 tartják	 legfontosabb	
gyülekezésüket,	gyermek-eltűnésekről	is	szólnak	az	amerikai	források.
	 Miért	van	az,	hogy	a	halál-kultusz,	 félelem-kultusz	 ilyen	népszerű	sok	ezer	év	után	 is?	
Korunk	legfontosabb	mozgatója:	mert	egyeseknek	óriási	üzlet.	Hosszú	időn	át	csak	Amerikában	
volt	 ilyen	 átütő	 sikerű,	 de	 a	 2000-es	 évektől	 hazánkban	 is	 elkezdték	 ünnepelni,	 hogy	 újabb	
értelmetlen	vásárlásokra	csábítsák	az	embereket.	S	persze	„egy	kis	félelem	mindig	nagyon	jól	
jön”	alapon,	meg	„milyen	aranyosak	a	töklápmások”	mondatokkal	mindenekelőtt	a	gyerekekkel	
és	tizenévesekkel	kívántatják	meg.
	 Talán	érdemes	néhány	olyan	nyilatkozatra	figyelni,	amit	azok	írtak,	akik	ezzel	az	ünneppel	
már	 sok	 éve	 kapcsolatban	 vannak,	 voltak,	 mielőtt	 térségünkben	 beengednénk	 iskoláinkba,	
családjainkba	ezt	a	szokáshalmazt.
	 A	CBN	News	 egy	 riportjában,	 John	Ramirez,	 keresztyénné	 vált	 volt	 sátánista	 pap	 óva	
intett	attól,	hogy	bárki	is	aktívan	részt	vegyen	a	november	elején	tartandó	halotti	ünnepeken.	„	A	
halloween	a	legördögibb	démonikus	ünnepnap”	–	mondta	Ramirez	–	„meg	kell	értenünk,	hogy	
(ha	csak	részt	veszünk	is	benne)	átkot	von	maga	után.”
	 A	sátánista	egyház	alapítója,	Anton	LaVey,	örömét	fejezte	ki,	hogy	annyi	gyereket	 látott	
évről	évre	halloweeni	jelmezben:	,,Nagy	örömmel	tölt	el,	hogy	keresztyén	szülők	hagyják,	hogy	a	
gyerekeik	legalább	egy	este	az	ördögöt	magasztalják.	Üdv	Halloween	napján!”
	 Elliot	Watson,	a	CBN	egyik	újságírója	szerint	a	szülőknek	nagy	figyelmet	kell	fordítaniuk	
arra,	hogy	megértessék	a	gyerekeikkel,	hogy	mi	 is	az	 igazi	probléma	a	mindenszentek	napja	
előtti	beöltözéssel.	Az	író	kiemeli,	hogy	attól	még,	hogy	a	keresztyén	világ	egy	része	átnevezte	
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a	 kelta	 ünnepet,	 az	 nem	 vesztette	 el	 a	 spirituális	 vonzatát,	 a	 pogány	 vallások	 pedig	 teljesen	
ellentmondanak	a	Bibliának	–	így	az	azokon	alapuló	ünnepek	is.
,,Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!” (1Thessz 5,22) 
	 Senkit	 sem	kívánunk	 ijesztgetni,	de	nem	 jó	 játszani	olyan	dolgokkal,	amelyeket	nem	 jól	
ismerünk.	
	 Isten	különleges	ajándékának	tartom,	hogy	pont	ezen	az	éjszakán	egy	másfajta	világosságot	
gyújtott	a	német	Luther	Márton	szívében:	kitűzte	a	híressé	vált	95	tételét	Wittenbergben,	amely	az	
egyház	megújításáról	szólt.	Ezzel	a	reformáció	elindult	–	az	egész	keresztyén	egyházban	óriási	
megvilágosodás	ment	végbe,	sok	babonától	tisztult	meg	a	keresztyénség.
Nekünk	protestánsoknak	október	31.	=	a	reformáció	ünnepe.
	 Miért	 engednénk	 vissza	 a	 félelmek	 éjszakájának	 ezt	 az	 ünnepet?	 Kinek	 jó	 ez?	 Ne	
mondjuk	a	rosszra,	hogy	jó.	A	majdnem	jó	rosszabb,	mint	a	rossz,	mert	megtéveszt.	Aki	játékból,	
szórakozásból	ünnepel	–	mit	gondol	a	saját	családjának	halottairól?	Hogy	 félelmetesek?	S	mit	
mond	egy	szülő	ezzel	a	gyermekének	a	saját	őseiről?	Hol	is	vannak	a	halottaink?
	 Meggyőződésem,	hogy	nekünk	az	életet	kell	ünnepelni,	a	világosság	győzelmét	a	bűn,	a	
félelem	és	a	halál	felett.	Mert	Jézus	Krisztus	az	élet	Ura,	akihez	megérkeznek	halottaink,	s	nincs	
útjuk	visszafelé.	Jézus	Krisztus	örök	életet	készített	nekünk,	vele	vannak	mindazok,	akik	elmentek	
közülünk.
 „Mert nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és 
józanságnak lelkét.”	(2Tim	1,7)
                                                                Fodorné Ablonczy Margit (lelkipásztor-családterapeuta)

	 A	 mai	 kor	 embere	 gyors	 eredményre,	 hamar	 megtérülő	 befektetésre	 vágyik	 és	 nincs	
idő	 éveket,	 vagy	 akár	 évtizedeket	 várni	 arra,	 hogy	 a	munkának	 gyümölcse	 legyen.	 Sokszor	
vagyunk	 így	 a	 gyülekezetben	 végzett	 szolgálattal,	 az	 egyházban	 végzett	 tevékenységgel	 is,	
hiszen	szeretnénk	látni	e	tekintetben	is	a	gyümölcstermést,	az	életek	megváltozását,	a	közösség	
formálódását.	A	 korinthusi	 ige	 sokszor	 hangzik	 biztatásként:	buzgólkodjatok mindenkor az Úr 
munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban	(1Kor	15,58),	de	ezt	
mi	azonnal	szeretnénk	tapasztalni.	Pedig	milyen	jó	lenne	a	szolgálatra,	a	gyülekezetben	folytatott	
tevékenységre	is	hosszútávú	„befektetésként”	gondolni.	Tenni	mindenkor	azt,	amit	az	adott	időben	
tenni	kell,	végezni	a	feladatunkat	úgy,	hogy	nem	csak	a	mában	és	magunkban	gondolkodunk,	
hanem	másokban,	akár	egy	következő	nemzedékben.	Az	elődeink	még	így	gondolkodtak,	 így	
vettek	földet,	építettek	házat,	
iskolát és templomot, vagy 
plántáltak	 gyülekezetet.	
És	 így	 ültettek	 diófát.	 Ez	
utóbbit,	a	diófaültetést	azért	
szükséges	 megemlíteni,	
mert	ez	a	kicsiny	gyümölcs,	
a	 dió	 gyülekezeti	 szinten	 is	
tanít	bennünket.	
	 A	 parókia	 kertjében	
három	 diófa	 áll,	 amit	 a	
korábban	 itt	 szolgáló	
lelkészek,	 vagy	 itt	 élő	
gyülekezeti	 tagok	 ültettek	
–	 minden	 bizonnyal	 több	

A szolgálatra serkentő dió
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évtizeddel	 ezelőtt.	 Ültették	 maguknak	 mint	 oly	 sokan,	 hogy	 a	 sokféle	 betakarításra	 kerülő	
gyümölcs	között	ott	legyen	a	dió	is.	Nem	sejthették	akkor,	hogy	lesz	majd	idő,	amikor	a	megtermett	
dió	nem	csak	a	lelkészcsaládnak,	hanem	sokaknak	okoz	majd	örömet	a	gyülekezetben	és	sok	
száz	 kilométerre	 élő	magyar	 hittestvéreink	 közösségében.	De	mégis	 ez	 történt	 és	ez	 történik	
már	 évek	 óta,	 hiszen	már-már	 hagyománya	 lett	 a	 gyülekezeti	 diótörésnek,	 amikor	 a	 parókia	
kertjében	megtermett	diót	közösen	törjük	és	tisztítjuk.	Ezt	követően	a	diót	a	hollandiai	magyar	
református	testvéreinknek	küldjük	tovább,	akik	Vianenben	gyűlnek	össze	és	az	istentiszteleteik	
utáni	szeretetvendégség	diós	bejglije	a	királyhelmeci	dióval	van	megtöltve.	Ezzel	a	céllal	került	
sor	idén	is	a	diótörésre	gyülekezetünkben,	amikor	a	két	nap	alatt	több	mint	negyvenen	gyűltünk	
össze,	 hogy	 egy	 kis	munkával	 szolgáljunk	mások	 felé.	Mindeközben	 persze	 nem	hiányzott	 a	
jókedv,	 a	 vidám	 társalgás,	 és	 a	már	 ugyancsak	 hagyománnyá	 váló	 sütőtökkóstolás	 sem.	Az	
elődök	által	évtizedekkel	ezelőtt	ültetett	diófa	gyümölcsét	–	sok	segítő	kéznek	köszönhetően	–	
az	 idén	 karácsonykor	 szórványban	 élő	magyar	 testvéreink	 kóstolják	majd	 süteménybe	 sütve.	
Bizonyos,	hogy	sem	az	elődök	fáradozása,	sem	a	mi	munkánk	nem	hiábavaló.	Higgyük,	hogy	a	
lelki	szolgálatban	sem!

„Aki azt akarja, hogy az egyház 
megmaradjon olyannak, amilyen, 

az nem akarja, hogy megmaradjon.”     
/Klaus Douglass/
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A királyhelmeci és a pólyán-szolnocskai református gyülekezetek lapja

A Lelkészi Hivatal elérhetöségei: 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 Királyhelmeci Szövétnek a Bethlen Gábor Alap támogatásával jelenhetett meg.

	 A	 Királyhelmeci	 Református	 Egyházközség	 a	 helyi	 Tesco	 áruházban	 gyűjtést	 szervez	 2019.	 november	
21-23.	napokon	10:00	–	20:00	óra	között.	A	gyűjtés	az	országos	Evangélikus	Diakónia	közreműködésével	valósul	
meg,	hogy	Bodrogköz	központjában	lévő	áruházban	is	 lehetőség	nyíljon	a	 jótékonykodásra.	Ebbe	a	 jótékonysági	
programba	mindenki	bekapcsolódhat,	aki	a	királyhelmeci	Tesco	áruházban	történő	vásárlásakor	a	szükségben	lévőkre	
gondolva	tartós	élelmiszert	vagy	drogériai	cikket	is	tesz	a	kosarába,	majd	annak	kifizetése	után	a	pénztárnál	lévő	
bevásárlókocsiban	helyezi	azt	el.	Az	összegyűlt	árucikkeket	-	mennyiségtől	függően	-	királyhelmeci	és	környékbeli	
családok,	szükségben	lévők	között	osztja	majd	szét	a	gyülekezet,	ezzel	is	segítve,	támogatva	őket.	A	megvásárolt	
áru	értékének	húsz	százalékával	a	Tesco	áruházlánc	is	hozzájárul	a	gyűjtéshez,	amely	összeget	teljes	egészében	
ugyancsak	diakóniai,	szeretetszolgálati	célra	fordít	a	református	egyházközség.	Akinek	lehetősége	van	a	fenti	módon	
bekapcsolódni	e	gyűjtésbe,	az	tegye	meg,	hiszen	adományával	most	kétszeresen	segít,	s	mindemellett	Isten	igéje	
is	arra	bíztat	mindenkit,	hogy	„a jó cselekvésében pedig 
ne fáradjunk el”	(Gal	6,9a).
	 Az	 adománygyűjtés	 megkívánja	 az	 önkéntes	
segítők	jelenlétét	az	áruházban	a	gyűjtés	ideje	alatt,	akik	
tájékoztatják a vásárlókat, fogadják az adományokat, 
illetve	 segítenek	 a	 felajánlások	 elszállításában.	 A	
Lelkészi	Hivatalban	várjuk	azoknak	a	jelentkezését,	akik	
önkéntes	 szolgálatot	 vállalnának	 a	 gyűjtés	 valamelyik	
napján.	Hisszük,	hogy	az	elmúlt	évhez	hasonlóan	idén	is	
sokaknak	tudunk	segíteni	és	újra	megtapasztaljuk,	hogy	
„nagyobb boldogság adni, mint kapni”	(ApCsel	20,35)	

Adománygyűjtés mások megsegítésére


