
A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI 
REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA

2009/4 

Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát 
küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. /1Jn 4,9/

 
 Azt mondja az ige, hogy az Isten szeretete megnyilvánult, mégpedig abban, hogy 
egyszülött Fiát küldte el Isten a világba. Isten megmutatta a szeretetét abban, hogy földre 
küldte Fiát; az Úr Jézus Krisztus felvette a mi létformánkat, emberi testet öltött az első 
karácsonykor. Számunkra szinte felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan, hogy maga az 
Isten leszállt a menny dicsőségéből, és olyan lett mint mi. Azt hiszem senkinek sem kell 
részleteznem, hogy mivel is jár ez a földi élet, mennyi nyűggel, bajjal, kínlódással. De az 
Úrnak úgy tetszett, hogy szeretetét úgy mutassa meg irántunk, hogy Jézus Krisztust adja a 
világnak, Őt adja az embernek. És Istennek ez a szeretete áll az egész karácsonyi történés 
mögött. Istennek e szeretetéből lett betlehemi jászolbölcső, angyali kar éneke, pásztorok 
hódolata, bölcsek ajándéka, de mindenek előtt az, hogy egyszülött Fiát küldte el a világba. 
 Mi ezt sokszor elfelejtjük. Sokszor megfeledkezünk arról, hogy Isten 
emberszeretete miatt van karácsony. Elfeledkezünk arról, hogy Isten szeret bennünket, mert 
valahogy nem tesszük a mindennapjaink részévé, valahogy tudunk erről, de talán nem is 
akarjuk elhinni, nem akarjuk szívünkbe zárni és ezért sokszor nem tudunk annak a tudatában 
élni, hogy szeret minket az Isten. Pedig mennyivel könnyebb lenne így az életünk, mennyi 
félelem oszlana, mennyi teher könnyebbülne, mennyi fájdalom enyhülne. Mennyivel más 

lenne sokak élete, ha a reménytelenség helyett annak a biztos 
tudata lenne a szívekben, hogy az Isten szeret, hogy sok minden 
történhet, sok kellemetlenség érhet, de az Isten akkor is szeret. 
És ennek a legnyilvánvalóbb jele az, hogy van karácsony, hogy a 
betlehemi gyermek, Isten Fia egykor megszületett. 
 De mindez nem Istenért történt, nem azért, hogy ünnepet 
szentelhessünk, nem azért, hogy ajándékokat vásárolhassunk, 
hanem – ahogyan az ige is mondja – hogy éljünk Őáltala. Isten 
szeretetéből adta az Ő egyszülött Fiát a világba, és azért adta Jézus 
Krisztust, hogy mi éljünk általa. Éppen ezért azt mondhatjuk, 
hogy Isten életet adott számunkra Jézus Krisztusban. Most erre 
joggal mondhatná valaki, hogy hát én nélküle is élek, hogy az én 
életem nem függ Jézus Krisztustól. És joggal kérdezhetné bárki, 
hogy miként van az, hogy évezredekkel ezelőtt megszületett 
Isten-ember által élhetek én ma. Egyszerű erre a válasz, mert 

A megnyilvánuló szeretet
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ahogyan ma egy évezredekkel ezelőtt megszületett gyermeket ünnepelünk, úgy élhetünk 
mi ma általa. Jézus Krisztus felülemelkedik az időn, a téren és ahogyan akkor megszületett 
Betlehemben, úgy születhet meg ma is a szívekben. És így lehet általa életünk, így 
emelkedhet az életünk Isten közelébe, így tehetjük mindennapjainkat Isten kezébe. És Ő ezt 
kínálta fel az első karácsonykor Betlehemben, a csodás jelenések, égi eseményeken túl Isten 
az Ő egyszülött Fiában közel lépett az emberhez, hogy éljünk őáltala. 
 Karácsonykor ajándékokat adunk egymásnak, ezzel fejezzük ki a kedvességünket, 
szeretetünket a másik ember iránt. És persze ilyenkor nem csak adunk, de kapunk is 
ajándékokat, aminek mi magunk is örülünk mert érezzük, hogy mások is szeretnek 
bennünket. Az Úr igéje azt üzeni, hogy az Isten szeret bennünket, aminek jele az, hogy 
adta a világnak, adta nekünk embereknek az Úr Jézus Krisztust. Isten már megajándékozott 
bennünket, mégpedig a legnagyobb ajándékkal. A kérdés már csak az, hogy mi mivel 
ajándékozzuk meg Őt, mi mit adunk Istennek? Isten a legtöbbet adta az embernek Jézus 
Krisztusban, és mit adunk mi az Istennek. Sokszor nagyon keveset, sokszor csak egy órát 
hetente, vagy esetleg évente, karácsonykor elmegyünk a templomba, amiről úgy gondoljuk, 
hogy azt most az Istennek szánom, az Úrnak adom, elégedjen meg vele. De az Isten többet 
vár. Többet akar tőlünk, mint azt az egy órát karácsonyeste, ő nagyobb áldozatot, nagyobb 
ajándékot akar tőlünk. Ő az emberszeretetéért, Istenszeretet vár, a karácsonykor emberré 
lett Jézus Krisztusért pedig az életünket akarja, azt, hogy fogadjuk el Őt, engedjük be a 
szívünkbe, fogadjuk be a döntéseinkbe, mindennapjainkba. Nem könnyű ezt megtenni. 
Bizony könnyebb ezt a karácsonyt is úgy átélni, túlélni mintha semmi nem történt volna. 
Könnyebb karácsonyt csak külsőségeiben, csak a karácsonyfában, az ajándékozgatásban 
megélni, mint bensőleg is, könnyebbnek tűnik élni, vagy inkább tovább létezni úgy, ahogyan 
eddig, Isten szeretetének tudata nélkül, szívünkbe való beengedése nélkül. Könnyebbnek 
tűnik reggel felkelni, este pedig lefeküdni és a kettő közti időt valahogy átvészelni, mint 
befogadni Jézus Krisztust és vele élni, vele lenni, reménységet nyerni, örök életben 
bizakodni.
 Karácsonykor Isten jelét adta annak, hogy szereti a világot, szereti az embert, 
szeret bennünket. Itt az ideje, hogy mi is jelét adjuk annak, hogy egész életünkkel szeretjük 
az Istent, úgy a hétköznapokban, mint az ünnepnapokban, úgy az örömökben, mint a 
nehézségek közepette. Mert ezt várja az idén karácsonykor az Úr, azt hogy fogadjuk el 
megváltását és szeressük Őt, mert Ő előbb szeretett minket. Az Isten a legtöbbet adta az első 
karácsonykor, adjuk neki mi is azt, ami a legfontosabb nekünk, adjuk neki szeretetünket, 
adjuk neki szívünket, lelkünket, adjuk neki egész lényünket, mert csak így lehet igazi, 
Istennek tetsző karácsonyunk.
     Molnár István

Áldott adventi várokozást, békés karácsonyt, és örömökben, áldásokban 
gazdag új esztendöt kívánunk minden kedves olvasónak.
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„Készülj Istened elé...”, 
hogy találkozz vele!
 Sokféle készülődés van az 
ember életében. Hogyha valahova utazik 
az ember készülődnie kell, ugyanakkor 
a legfontosabb készülődést, amely az 
üdvösségre visz kifelejtik a csomagból. 
Azért Izrael népe számtalanszor az Úrhoz 
való hűségét és ragaszkodását megszegte és 
a bálványimádáshoz ragaszkodott. „Azért 
hát ekképpen cselekszem veled Izráel! 
Minthogy pedig ekképpen cselekszem veled, készülj Istened elé, oh Izráel!” (Ámós 4,12)
 Nem mindegy, hogy hogyan találkozik a keresztyén ember Istennel, nem mindegy, 
hogy mit fog mondani az Úr Jézus ítélőszéke előtt. 
 Nagyon áldott találkozás történt az adventi várakozás időszakában az agg Simeon 
részéről. „És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember 
igaz és istenfélő vala, aki várta az Izráel vigasztalását, és a Szent Lélek vala ő rajta. És 
kijelentetett néki a Szent Lélek által, hogy addig halált nem lát, a míg meg nem látja az Úrnak 
Krisztusát. És ő a Lélek indításából a templomba méne, és mikor a gyermek Jézust bevivék 
szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek, akkor ő karjaiba vevé őt, és 
áldá az Istent, és monda: Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, 
békességben: Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden 
népeknek szeme láttára; világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az 
Izráelnek dicsőségére. József pedig és az ő anyja csodálkozának azokon, a miket ő felőle 
mondottak. És megáldá őket Simeon, és monda Máriának, az ő anyjának: Ímé ez vettetett 
sokaknak elestére és feltámadására az Izráelben; és jegyül, akinek sokan ellene mondanak; 
sőt a te lelkedet is általhatja az éles tőr; hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek.” 
(Lk 2,25-35)
 Nem mindegy, hogy hogyan találkozunk a világ üdvözítőjével. A napkeleti 
bölcsek messze földről érkeztek, hogy találkozzanak a Messiással, a világ üdvözítőjével. 
Nem mindegy, hogy hogyan találkozunk az Úrral. Némelyek azt mondják, hogy én 
fölmegyek egy magas hegyre. Ravasz László szavai szerint, hogy közelebb legyen Istenhez, 
ugyanakkor mások azt mondják, hogy én odahaza is tudok imádkozni, nem fontos nekem a 
gyülekezetbe mennem. Ez mind féligazság és a féligazság az nem igazság. Mikor Isten azt 
mondja, hogy én ott akarok veled találkozni a gyülekezet közösségében, akkor Istennek kell 
engedelmeskedni.

 Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Ki üdvösséged lészen, szent győztes 
harcosul. Fényt éltet hozva jő, megtört az ősi átok: Kit vágyakozva vártok, betér hozzátok Ő.

        Bányácski Béla
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gyülekezetünkben történt

Kálvinra emlékeztünk
 A Kálvin-emlékév keretén belül a Zempléni Egyházmegyében, ill. a Királyhelmeci 
Református Egyházközségben két napos rendezvényen emlékeztek az ötszáz éve született 
reformátorra, Kálvin Jánosra. E rendezvény első napján presbiteri konferenciára került sor, 
melynek témája ily módon adott volt, vagyis az ez alkalomra érkezők Kálvin János életéről 
és tanításairól hallhattak előadásokat. A 2009. október 17-én, Királyhelmecen megrendezett 
alkalmon Dr. Kádár Ferenc sátoraljaújhelyi lelkipásztor hirdette az örök érvényű igét 1Pt 
2,9 alapján. Majd Dr. Tőkéczki László történész, a Dunamelléki Református Egyházkerület 
főgondnoka tartott Kálvin, népegyház, hitvalló egyház címmel egy, mindenki jelenlévőt 
kálvinista hitének megvallására serkentő előadást. A főgondnok évszázadokat átölelő 
előadását hallgatva a jelenlévők büszkeséggel megtelve ülhettek a templom padsoraiban, 
arra gondolván, hogy milyen személyiséget adott az Isten népünknek, magyarságunknak, 
s ezt tovább gondolva mindenki úgy érezhette, hogy bizony joggal tevődik fel az illyési 
kérdés: „Hiszed, hogy volna olyan-amilyen magyarság, ha nincs – Kálvin?” S az előadó 
szavait hallva, a jelenlévők válasza sem lehet más, mint a költőé: „Nem hiszem.”. 
A főgondnok előadása után Dr. Füsti-Molnár Szilveszter, a Sárospataki Református 
Teológiai Akadémia tanára Kálvin tanításairól, főként a reformátor egyházképéről tartott 
előadást, mintegy összefoglalva és megcáfolva azokat a gyakori tévedéseket, melyeket a 
reformátor egyházfogalmával kapcsolatban 
megemlítenek, s ugyanakkor rávilágítva – 
Kálvin írásai alapján – a prédikátor óhajtott 
egyházképére. Az előadások után Kis 
Gergely Márton, tiszaladányi lelkipásztor 
reformáció korabeli istenes énekeit 
hallottuk. A Népművészek Ifjú Mestere 
címet viselő előadó nem csupán előadott, 
hanem tanított is, hiszen egy nagyon 
szép dicséretre hangszerével tanította 
meg a gyülekezettel. Mindezek után Nt. 
Molnár Elemér esperes szeretettel hívta a 
jelenlévőket a királyhelmeci gyülekezet 
által készített szeretetvendégségre.
 Másnap, azaz október 18-
án folytathatták a megemlékezést a 
királyhelmeci gyülekezet tagjai, valamint 
mindazok, akik e napon részt vettek 
azon a hálaadó istentiszteleten, melynek 
keretén belül leleplezésre került Ferenc 
György szobrászművész alkotása, a maga 
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nemében egyedülálló Kálvin János szobra a templomkertben. Az istentiszteleten Szimkó 
Balázs szavalata és Nt. Molnár Elemér köszöntése után Nt. Géresi Róbert, a SzRKE 
püspökhelyettese hirdette a sokakat megerősítő isteni üzenetet a Lk 5, 17-26 alapján. Ezt 
követően Nt. Molnár István számolt be a Kálvin szobor elkészítésének tervéről, az anyagi 
források kereséséről, valamint a szobor elkészültével együtt járó gondokról és örömökről 
egyaránt. Beszámolójában elmondta, hogy a reformátor szobra andezit kőből lett kifaragva, 
aminek szürkesége jellemzi Kálvin személyiségét, s ugyanakkor, amely kőnek a keménysége 
Kálvin jellemére, sziklaszilárd hitére utal. A szobrász ezt a Biblián alapuló sziklaszilárd 
hitet fejezte ki a Kálvin kezébe faragott Bibliával, mely elkísérte a noyoni szülőháztól a 
genfi katedrálisig, mely épületeknek karcolata ugyancsak megtalálható a szobor jobb és bal 
oldalán. A gyülekezet beosztott lelkésze kifejezte abbéli reménységét, mely szerint a szobor 
mögött az arra tekintők meglátják majd mindazokat a felismeréseket, melyeknek Kálvin is 
hirdetője volt, s beépítik a szívükbe, az életükbe, az egyedül hit által, egyedül a Szentírás, 
egyedül Krisztus által, egyedül kegyelemből, s egyedül Istené a dicsőség elvét.
 Az elkészült szobor történetéről való beszámoló után Dr. Csepregi András, a 
magyarországi OKM Egyházi Kapcsolatok Titkárságának, a Felvidéken egyedülálló szobor 
elkészülését támogató intézménynek a vezetője szólt az ünneplő gyülekezethez és Kálvin 
életének kevésbé ismert momentumait megemlítve méltatta a reformátort. Ezt követően Nt. 
Molnár Elemér, esperes kérte a gyülekezetet, hogy közösen vonuljanak ki a templom mellett 
lévő szoborhoz, ahol Michalák Szimona elszavalta Lampérth Géza: Kálvin című versét. 
Ezután a gyülekezet két gondnoka leleplezte a szobrot, majd Nt. Molnár Elemér rövid beszéde 
után megáldotta a jelenlévőket, s szeretetvendégségre hívta őket a gyülekezeti házba.
 A Kálvin-év kapcsán nagyon sok rendezvényre kerül sor, nagyon sok Kálvinnal 
kapcsolatos kiadvány lát napvilágot, amikkel kapcsolatban, ahogyan a Zempléni 
Egyházmegye, ill. a királyhelmeci gyülekezet Kálvinra való emlékezésével kapcsolatosan 
csak remélni tudjuk, hogy a visszaemlékezésünk, a reformátorra, a reformátor Szentírás 
alapján álló tanaira való utalásunk nem hiábavaló. Remélni tudjuk csupán, hogy Kálvin 
személyisége, a róla szóló előadások, tanainak elismétlése ötszáz év múltán is emberek, 
gyülekezeti tagok figyelmét irányítja Isten felé, a kegyelemből való megigazulás, és 
Krisztus általi üdvösség irányába. Istennek legyen hála a királyhelmeci és a bodrogközi 
reformátusság szép alkalmakat élhetett meg e kálvini jubileum kapcsán, amivel kapcsolatban 
az elkészült Kálvin szobor talapzatára is felkerült kálvini jelmondat lehet a szívünkben: Soli 
Deo Gloria, vagyis egyedül Istené a dicsőség.

Isten Fia az Ember Fiává lett, részesült abból, ami 
a mienk, méghozzá úgy, hogy közvetítette nekünk 
ami az övé, s így a kegyelem folytán a mienk lett, 

ami természettöl fogva az övé.
                                         Kálvin János
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Kálvin vetélkedő
 Soli Deo Glória – Az Úré legyen a dicsőség, hogy kedves volt előtte azon elgon-
dolásunk, hogy a 2009-es Kálvin emlékév alkalmával egy vetélkedő megrendezésével em-
lékezzünk reformátorunkra. November 7-én gyülekezetünk adott helyett a zempléni refor-
mátus egyházmegye Kálvin vetélkedőjének. Ezen az őszi napon a hét résztvevő gyülekezet 
(Bacska, Bodrogszentes, Királyhelmec, Kisgéres, Kistárkány, Kistoronya, Nagygéres) ifjai 
összemérték tudásukat és ügyességüket, melynek alapjául az egyházmegye lelkészei által 
közösen kidolgozott Kálvin jegyzet szolgált. Ezt a mindnyájunk számára nagyon áldásos 
napot PaedDr. Szopó Ferenc bodrogszentesi lelkipásztor nyitotta meg áhítatával, melyben 
a Róma 8,12-17 alapján rámutatott a Szentlélek Isten munkájára életünkben. Ezt követően 
a nap első felében egy, a Kálvin életéről szóló igényes teszt kitöltésével adtak számot a fia-
talok az elmúlt hetek felkészüléssel töltött órairól. A teszt után következett a vetélkedő kel-
lemesebb része, amikor az erre a napra készített Kálvin társasjáték segítségével végigjártuk 
Kálvin János életének fő állomásait: Noyontól, Bázelen és Strassbourgon át egészen Genfig 
a reformátor haláláig. Természetesen, mivel ez a nap a játék mellett a vetélkedésről is szólt, 
ezért a nap végén eredményt kellett hirdetni. Itt örömmel és Isten iránti hálával mondom 
el, hogy az első helyezést a királyhelmeci ifjak nyerték el, név szerint: Kovács Anna és 
Szimkó Balázs. Ugyanakkor az igazsághoz hozzá tartozik, hogy mindegyik csapat nagyon 
felkészült és lelkes volt.  Én személy szerint úgy gondolom, hogy e vetélkedő minden egyes 
részvevője, legyen az ifjú vagy lelkipásztor, nyertes volt ezen a napon. Legyen az Úré a 
dicsőség ezért az áldott napért, s adja, hogy még megélhessünk sok ilyen kedves és barátsá-
gos vetélkedőt gyülekezetünkben.  
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 November 28-án nyugdíjas délutánt 
tartottunk a gyülekezeti házba, melyre vendég 
szolgálattevőként Ft. Dr. Erdélyi Géza, egyházunk 
nyugalmazott püspöke érkezett gyülekezetünkbe. Az 
igei szolgálat után szeretetvendégség következett, 
melyen az egymással és a kedves vendéggel történő 
beszélgetések mellett egy szép szavalatot és egy éneket 
is meghallgathattak a jelenlévők. November 29-én, 
advent első vasárnapjának délelőtti istentiszteleten 
a püspök úr hirdette az igét. Ezért az alakalomért is 
legyen Urunké a dicsőség.

 Ez esztendőben is volt játszóház gyülkekezetünkben, 
melyre a gyermekeket vártuk, hogy velük együtt 
énekszóval, a karácsonyi történettel és különböző 
foglalkozásokkal készüljünk az ünnepre. A december 6-án 
megrendezett délutáni alkalom nagyon jó hangulatban 
telt, s bízunk abban, hogy az elkészített és a gyerekek 
által kidiszített mézeskalács és az ugyancsak sajátkezűleg 
készített asztali karácsonyi dísz mellett, a dárga igei 
üzenetet is magukkal vitték, miszerint az Úr Jézus érettük 
is megszületett. 

HonlApAjánló
 
 Már ez újságban is többször beszámoltunk arról, hogy a gyülekezeteinkről 
szóló hírek, események, képek a világhálón is elérhetők a www.refkoinonia.sk oldalon. 
Szeretnénk, ha az internettel rendelkező gyülekezeti tagok a világháló olykor zűrzavaros 
világában is megtatlálnák az egyházközségünkre vonatkozó adatokat, vagy éppen 
tájékozódni tudnának a készülő alkalmakról, eseményekről. Ezúttal egyházmegyénknek, 
vagyis a Zempléni Egyházmegye elkészült honlapjára szeretnénk felhívni az olvasók 
figyelmét. Itt az egyházmegye gyülekezeteinek életéről, eseményeiről szóló beszámolók 
mellett folyamatosan találnak majd új, elgondolkodtató írásokat, igehirdetéseket, 
életképeket. A honlap a www.refzem.eu oldalon tekinthető meg.



8

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 - 
December 21. - Hétfő (bűnbánati it.)

18:00 - Királyhelmec
December 22. - Kedd (bűnbánati it.)

18:00 Királyhelmec
December 23. - Szerda (bűnbánati it.)

18:00 Királyhelmec
December 24. - Szenteste

15:30 - Pólyán
17:00 - Királyhelmec

Az esti istentisztelet után 
ünnepi műsor lesz bemutatva.

December 25. - Karácsony I. napja
  9:00 - Pólyán, úrvacsoraosztással

10:30 - Királyhelmec, úrvacsoraosztással
14:00 - Pólyán

15:00 - Királyhelmec
December 26. - Karácsony II. napja

10:30 - Királyhelmec
11:30 - Pólyán

15:00 - Királyhelmec 
December 27. - Vasárnap

  9:30 - Pólyán
10:30 - Királyhelmec
13:45 - Szolnocska

15:00 - Királyhelmec
December 31. - Óév napja

15:30 - Pólyán
17:00 - Királyhelmec

Január 1. - Újév napja
  9:30 - Pólyán

10:30 - Királyhelmec
15:00 - Királyhelmec

A betegek és idősek részére háznál is 
kiszolgáljuk az úrvacsorát. Az úrvacsorával 
élni kívánók igényüket jelezzék a Lelkészi 

Hivatalban. 

Siető Pál
Ádventi harangszó

Ádventi harangszó
Fénylő angyalszárnyon

Bíztatva suhanj át
E földi világon!

Zörgess be a fájó
Szívek belsejébe,

Szárnyaid nyomában
Hadd szálljon ránk: Béke!

Balzsamos ujjakkal
Szárítsd a könnyeket,

Hadd szálljon ránk mennyből:
Megváltó szeretet.

S ha vannak tört szívek,
Bús özvegyek, árvák,

Kik az enyhületet
Jézus, Tőled várják:

Hozz szegény szívükbe
Enyhet s boldogságot…
Építsd meg itt köztünk
Áldott szent országod.

Lelkünk megváltója
Esdve kérünk Téged.
Jer, s öleld Magadhoz
Üdv-sóvárgó néped!

Ádventi harangszó!
– Visszhangoz a lelkünk:

Jövel Uram Jézus!...
Lakozzál mibennünk.


