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	 Egy	 pár	 héttel	 ezelőtt	 Hollandiában	 jártam,	 s	 egy	 25	 éve	 működő	
alapítvány	 jubileumi	 ünnepségén	 vettem	 részt.	 Ez	 a	 szervezet	 segíti	 a	 nyári	
gyermektáborok	 megszervezését,	 és	 négy	 éve	 már	 a	 mi	 gyülekezetünkben	 is	
az	 ő	 magyar	 nyelvre	 lefordított	 tábori	 anyaga	 szerint	 próbáljuk	 a	 gyermekek	
felé	az	evangéliumot	hirdetni,	a	bibliai	történeteket	megismertetni.	A	jubileumi	
ünnepségre	 meghívott	 vendégeknek	 sok	 nagyszerű	 élményben	 lehetett	 része,	
de	 talán	 ezeknél	 is	 meghatározóbb	 volt	 azt	 látni,	 hogy	 holland	 testvéreink	
milyen	 lelkesedéssel	 szolgálnak	 -	 immár	 25	 éve.	 Elmondták,	 hogy	 miként	
jöttek	először	Kelet-Európába,	hogy	miként	építették	ki	kapcsolataikat,	hogyan	
indult	be	az	a	munka,	melynek	keretén	belül	ma	már	40	000	(!)	magyar	gyerek	
táborozik	 650	 református	 gyülekezetben	 a	Kárpát-medence	 szinte	 valamennyi	
régiójában.	 Örvendetes,	 ugyanakkor	 elgondolkodtató	 volt	 azt	 látni,	 hogy	
milyen	 lelkesedéssel	 szolgálnak,	 tesznek,	 cselekszenek	 a	 magyar	 gyerekek	

hitbeli	 előrejutásáért;	 mindezt	 önkéntesen,	
semmit	 sem	 várva	 munkájukért.	 Hogy	 mit	
jelent	 ez?	 Azt,	 hogy	 áldoznak	 az	 idejükből,	
hiszen	 leveleznek,	 összeülnek,	 megbeszélik	
a	 tennivalókat.	 Áldoznak	 a	 pénzükből,	
hiszen	 saját	 költségükön	 utaznak,	 hogy	
támogatókat	keressenek,	s	maguk	is	 támogatói	
a	 programnak.	 Áldoznak	 a	 szabadságukból,	
hiszen	 a	 jubiláló	 KOEN	 szervezet	 önkéntesei	
világi	 hivatásban	 dolgoznak,	 s	 amikor	 Kelet-
Európa	 országaiba	 jönnek,	 a	 munkahelyükön,	
a	 szabadságukat	 merítik.	 Áldozatokat	 hoznak,	
önként,	 önkéntesen.	 Ez	 nagy	 dolog,	 de	 ilyen	
nagy	dolgokra	hívott	el	minket	az	Isten.
	 Nyilván	 nem	 lehet	 összehasonlítani	 a	
hollandiai	 helyzetet	 a	 mi	 régiónk	 helyzetével,	
az	 ott	 élők	 életszínvonalát,	 az	 itt	 élők	

Tanítványnak lenni, azaz tenni
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életszínvonalával.	 Nagyon	 hamis	 lenne	 a	 kép,	 ha	 az	 ottani	 helyzetet,	 az	
ott	 rendelkezésre	 álló	 időt	 (akár	 szabadidőt),	 erőt,	 anyagiakat	 a	 miénkhez	
hasonlítanám.	Nem	is	ez	a	célom.	Ugyanakkor	célom	szemléltetni	és	bemutatni	
azt,	 hogy	 az	 Úr	 milyen	 hatalmas	 dolgokat	 tud	 véghezvinni	 az	 önkéntesei	
által;	 azok	 által,	 akik	 önként,	 szívből,	 hittel,	 az	 Úr	 dicsőségére	 szolgálatokat	
vállalnak.	Ahogyan	említettem,	ma	a	KOEN	vakációs	bibliahetein,	a	napközis	
gyerektáborokban	40000	gyermek	vesz	részt	évente.	Huszonöt	évvel	ezelőtt	két	
gyülekezetben	volt	az	ő	programjuk,	segítségük	által	tábor,	így	indult.	De	voltak	
és	azóta	is	vannak	szolgáló	szívű	lelkek,	akik	nem	csak	Hollandiában,	de	itt	is	
szolgálnak,	hiszen	ahhoz,	hogy	egy-egy	napközi	tábor	megvalósuljon	sok	segítő	
kézre	 van	 szükség.	A	mi	 gyülekezetünkbe	 is	 egy-egy	 tábor	 alatt	 szolgálnak	 a	
fiatalok,	akik	a	kisebbekre	vigyáznak,	szolgálnak	azok	a	fiatal	felnőttek,	akiknek	
egy-egy	nap	levezetésében	van	nagy	szerepük,	szolgálnak	a	felnőttek,	akik	egy	kis	
frissítőt	hoznak;	és	sok	gyülekezetben	ott	vannak	a	szolgáló	szakácsok,	szolgáló	
sofőrök,	szolgáló	takarítók,	területrendezők	és	vannak,	akik	az	anyagi	javaikkal,	
támogatásukkal	 tudnak	 szolgálni.	 Egy-egy	 tábor	 megvalósítása	 is	 mennyi	
áldozatkész	szolgálót,	önkéntest	követel	meg,	s	mennyivel	inkább	így	van	ez	egy	
gyülekezet	 életétnek	 vonatkozásában.	 Az	 egyháztörténelem	 arról	 tanúskodik,	
hogy	ott	ment	előrébb	"Isten	ügye",	ott	terjedt	az	evangélium,	ahol	voltak	szolgáló	
szívek,	 akik	 önként,	 hitből,	 hálából	 tettek,	 Isten	 dicsőségére	 cselekedtek.	 Ott	
épültek	templomok,	iskolák,	parókiák,	ahol	voltak	áldozatkész	emberek,	akik	nem	
a	maguk	dicsőségét	keresve	oda	tudták	szánni	szívüket	az	ügyért,	s	azt	követően	
oda	 tudták	 szánni	 idejüket,	 erejüket,	 anyagi	 javaikat.	Mindenkor	 így	 épült	 és	
ma	 is	 így	 épül	 az	 egyház.	Ez	építkezésnél	 az	 épületeink	mellett	 gondoljunk	a	
lelki	építkezésre	is.	Az	Istennek	úgy	tetszett,	hogy	a	hit	hallásból	legyen,	vagyis	
az	által,	hogy	átadjuk,	elmondjuk	a	Krisztusról	szóló	örömüzenetet	másoknak,	
azt,	 hogy	miért	 lett	 Isten	 emberré,	 hogy	mit	 tett	 értünk	 az	 Isten.	Nyilván	 ezt	
teszik	a	lelkészek,	de	ez	nem	csak	az	ő	feladatuk,	hanem	minden	keresztyéné,	
minden	megtért	szívű	emberé.	Biztos	vagyok	abban,	hogy	Isten	számít	a	szolgáló	
szívekre,	akik	ha	nem	is	tömegekhez	tudják	eljuttatni	az	evangéliumot,	de	talán	
a	legközelebb	állókhoz,	azokhoz,	akikhez	Urunk	általuk	akar	szólni.	Ezeken,	a	
szolgáló	szívű,	mások	boldogságáért,	üdvösségéért	tenni	akaró	személyeken	áll	
az	egyház,	a	gyülekezet;	valahogyan	úgy,	ahogyan	Gyökössy	Endre	fogalmazta	
meg:	"Isten	nem	angyalokra,	emberfeletti	lényekre	építi	az	Ő	egyházát,	hanem	
kis	 emberekre,	 akik	mégis	merik	vállalni	 a	 tanítványságot."	Merjük	vállalni	 a	
tanítványságot!
	 	 	 	 	 																Molnár	István
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Jézus Krisztus mondja: 
"Én vagyok ... az élet" 
                          - az élet kenyere

	 Az	 Úr	 Jézus	 kétszer	 hirdeti	 azt,	
hogy	Ő	az	élet.	"Én	vagyok	a	feltámadás	
és	az	élet."	Mint	 Isten	Fiának,	élete	van	
önmagában	és	hatalma	van	arra,	hogy	ezt	
megossza	 másokkal.	 "Mert	 ahogyan	 az	
Atyának	élete	van	önmagában,	úgy	a	Fiúnak	is	megadta,	hogy	élete	legyen	
önmagában.	A	Fiú	is	életre	kelti	azokat,	akiket	akar.	(Jn	5,26.21)
	 Mivel	az	élet	Krisztusban	van,	ezért	azt	csak	benne	való	hit	által	lehet	
megszerezni	azáltal,	hogy	a	hit	megragadja	Krisztust,	megkapja	és	részesül	
az	életből.	"Akié	a	Fiú,	azé	az	élet"	Juhairól	szólva	azt	mondja	Jézus:	Örök	
életet	adok	nekik.	(Jn	10,28)
	 Ez	 az	 élet,	 az	 isteni	 természet	 élete	 örök,	 romolhatatlan,	 a	 halál	
hatósugarán	teljesen	kívül	esik.	Ezért	Jézus	hozzáteszi:	És	nem	vesznek	el	
soha.	Ez	olyan	élet,	amely	győz	mind	a	halál,	mind	a	bűn	fölött.	Krisztus,	aki	
tökéletesen	szent,	Ő	a	mi	életünk.	Ő	adhat	csak	olyan	életet	az	övéinek,	amely	
hasonló	az	Övéhez,	vagyis	romolhatatlan,	szent	életet,	amely	elérhetetlen	a	
tisztátalan	számára.	
	 Krisztus	"megtörte	a	halál	erejét	és	az	evangélium	által	világosságra	
hozta	az	elmulhatatlan	életet	(2Tim	1,10).	Mi	szó	szerint	benne,	vele	élők	
vagyunk,	 egyek	vele:	 az	Atya	minket	 neki	 adott,	 az	Ő	kezében	vagyunk.	
Ezért	 mondja:	 Senki	 sem	 ragadhatja	 ki	 őket	 az	 Atya	 kezéből.	 Milyen	
hatalom	lenne	képes	diadalmaskodni	Isten	hatalmán	és	minket	elragadni	az	
Ő	kezéből?
	 Tehát	már	most	az	a	kiváltságunk,	hogy	az	Élet	Kenyeréből	és	az	Élet	
Italából	táplálkozunk	az	örök	életre,	az	üdvösségre.	A	kereszten	testét	adta	és	
vérét	ontotta	azért,	hogy	aki	akarja	az	életet	az	most	egye	az	Ő	testét	és	igya	
az	Ő	vérét,	azaz	annak	hinnie	kell	egy	meghalt	és	feltámadott	Krisztusban.	
 Fohász:	Szállj	le	most	mennyből	életnek	kenyere.	Tápláld	lelkünket	
az	örök	életre!	Tudjuk,	aki	e	kenyérből	eszik,	soha	örökké	meg	nem	éhezik.	
Életnek	vize	nyiss	magadnak	utat.	A	szomjú	hívek	keresik	e	kutat.	Szolgáltasd	
ingyen	az	italokat.	Oltsd	el	végképpen	szomjúságukat.	(438.	dicséret	6.	vers)
	 	 	 	 	 	 	 Bányácski	Béla
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Gyülekezetünkben történt

Kirándulni voltunk
 
	 A	KOINONIA	 jótékonysági	 alap	 támogatásával	 2011.	 szeptember	
15-én	az	 idén	konfirmált	fiatalok,	valamint	a	hitvallástételre	készülő	 ifjak	
számára	kirándulást	szerveztünk.	A	kirándulás	során	a	kis	csapat	ellátogatott	
Sárospatakra,	ahol	a	református	kollégiumot,	múzeumot	és	a	méltán	híres	
nagykönyvtárat	tekintette	meg;	ez	utóbbiban	még	egy	rendkívüli	kiállítást	
is	 láthattunk,	 mely	 Comenius	 életét,	 műveit,	 munkásságát,	 sárospataki	
tevékenységét	mutatta	be.	Sárospatakon	még	a	Rákóczi	vár	állandó	kiállítását	
is	 megnéztük.	A	 Bodrog-parti	Athénnak	 nevezett	 városból	 utunk	 Göncre	
vezetett,	 ahol	 a	 Bibliamúzeum	 kiállítása	mellett	 a	 református	 templomot	
is	látták	a	fiatalok.	Egynapos	kirándulásunk	utolsó	állomásaként	Vizsolyba	
látogattunk,	ahol	az	Árpád-kori	református	templomban	megismerkedtünk	
a	 templom,	 valamint	 a	 Biblia	 magyar	 nyelvre	 fordításának	 történetével.	
Mindezek	után	a	helyi	nyomdamúzeumban	egy	interaktív	nyomdatörténeti	
bemutatón	vettünk	részt	a	királyhelmeci	kis	csapat	nagy-nagy	örömére.	



5

"...	míg	időnk	van,	tegyünk	jót	mindenkivel..."	
	 	 	 	 	 /Gal	6,10/

	 Az	 elmúlt	 éven	 már	 bekapcsolódott	
gyülekezetünk	 is	 a	 karácsonyi	 cipősdoboz	
akcióba,	 amikor	 is	 cipősdobozba	 csomagolt	
ajándékokkal	kedveskedtek	sokan	kárpátaljai	és	
erdélyi	 gyermekeknek.	 Az	 ajándékozásra,	 egy	
cipősdoboznyi	 szeretet	 összeállítására	 ez	 évben	
is	 van	 lehetőség,	 hiszen	 a	 Református	 Egyház	 Diakóniai	 Központjával	
együttmőködve	idén	is	meghirdetjük	a	Nyilas	Misi	karácsonya	elnevezésű	
programot.	Vagyis,	 akinek	 lehetősége	van	 rá	és	érez	 indíttatást,	hogy	egy	
rászoruló	gyermeknek,	de	mégis	Krisztusban	testvérnek	örömet	szerezzen	a	
csomagjával	karácsonykor,	az	megteheti.	
	 Egy	kis	segítség	a	csomagkészítéshez:
Mivel	töltsenek	meg	egy	cipődobozt,	mit	tehetünk	egy	ajándékcsomagba?
-	Hogy	többet	mosolyogjanak:	édességet, játékot, stb.
-	Hogy	ne	fázzanak:	sapkát, sálat, kesztyűt, zoknit, stb.
-	Hogy	egészségesek	maradjanak:	fogkefét, fogkrémet, szappant, sampont, 
papírzsebkendőt, stb.
-	Hogy	fejlődjenek: füzetet, tollat, tolltartót, kifestőt, színes ceruzát, radírt, 
lelki irodalmat, stb.
-	Hogy	érezzék,	hogy	értékesek:	egy kedves levélüzenetet, képeslapot

	 A	 csomag	 összeállításánál	 gondoljunk	 arra,	 hogy	 olyan	 dolgokat	
tegyünk	 bele,	 amelyeket	 mi	 is	 szívesen	 elfogadnánk,	 melyek	 nekünk,	
gyermekeinknek,	 vagy	 unokáinknak	 is	 örömet	 szereznének.	 Kérjük,	 a	
cipősdoboz	alját	és	tetejét	külön	csomagolják	be	csomagolópapírral	és	írják	
rá	(vagy	leadáskor	jelezzék),	hogy	milyen	korú	lánynak,	vagy	fiúnak	szánják	
az	ajándékcsomagot!
	 Az	 ajándékcsomagokat	 karácsonyig	 szeretnénk	 eljuttatni	 a	
“címzetteknek”,	ezért	kérjük,	hogy	aki	szeretne	e	programba	bekapcsolódni	
és	 távol	 élő	 gyermekeknek	 karácsonykor	 örömet	 szerezni,	 az	 csomagját	
november	30-ig	adja	le	a	Lelkészi	Hivatalban.

Nyilas Misi program
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Levél neked az Úrtól

 Figyeltelek, ahogy ma reggel 
felkeltél, és reméltem, hogy beszélni 
fogsz hozzám, még ha csak egy 
pillanatra is, de megkérdeznéd a 
véleményemet, vagy megköszönnéd 
azt a jót, ami tegnap történt veled. De 
észrevettem nagyon elfoglalt voltál.
 Egyszer egy ideig várnod 
kellett, 15 percig tétlenül üldögéltél. Aztán úgy láttam, beszélni akarsz 
velem, de te e helyett telefonhoz rohantál, és felhívtad egy barátod, hogy 
megtárgyaljátok a legújabb pletykákat. Egész nap türelmesen néztelek. Végső 
soron azt hittem, több dolgod volt annál mintsem, hogy szakítani tudtál volna 
rám egy kis időt. Észrevettem, hogy ebéd előtt körülnéztél. Talán kínosnak 
érezted, hogy hozzám szólj, ezért nem hajtottad meg fejed. Mikor három 
vagy négy asztallal odébb néztél, láttad, amint néhány barátod röviden 
beszél hozzám, mielőtt enni kezdett. Te nem tetted. Rendben. De még van 
idő, és remélem, hogy egyszer majd fogsz velem beszélni. Hazamentél. Úgy 
tűnt, sok dolgod van. Miután néhányat elvégeztél, bekapcsoltad a tévét. Nem 
tudom, szereted-e, ami megy benne. Te csak ülsz, és gondolatok nélkül nézed 
a műsort. Ismét türelmesen vártam, míg tévézés közben megvacsoráltál, de 
most sem szóltál hozzám. Lefekvéskor, túl fáradtnak látszottál. Jó éjt kívántál 
a családodnak, majd bezuhantál az ágyba és pillanatok alatt el is aludtál. Ez 
érthető, mert talán fel sem tudod fogni, hogy én mindig ott vagyok melletted.
 Türelmesebb vagyok, mint gondolnád. Meg akarlak tanítani arra is, 
hogy légy türelmes másokkal. Nagyon szeretlek téged, és minden nap várok 
egy fejbólintásra, egy imára vagy a szíved hálatelt részére. Nagyon nehéz 
egyoldalúan beszélgetni. Nos, te ismét felkelsz és én újra várni fogok rád a 
szeretetemmel. Remélem, ma szánsz rám egy kevés időt. 
 Legyen szép napod! 
   A téged számontartó, rólad gondot viselő Istened
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	 Egy	évvel	ezelőtt	hirdettük	meg	a	gyülekezetünkben,	ill.	a	városunkban	
a	 "református	 népszámlálást",	 vagyis	 presbitériumunk	 azon	 szándékát,	
hogy	számba	vegyük	azokat	a	királyhelmecieket,	akik	 	gyülekezetünkhöz	
tartoznak,	 vagy	 ide	 kívánnak	 tartozni.	 A	 számbavétel	 megkönnyítésére	
elkészített	 adatlap	 sok	 helyre	 eljutott	 és	 sokan	 ki	 is	 töltötték,	 azonban	
az	 adatok	 ismeretében	 nyilvánvaló,	 hogy	 még	 mindig	 vannak,	 akik	 bár	
reformátusok,	sőt	igehallgatók,	de	az	adatlap	kitöltésére	nem	vállalkoztak.	
Biztosak	vagyunk	abban,	hogy	 több	helyen	ez	 feledékenységből,	adatlap-
elkallódásból	 maradt	 el.	 Bátorítanánk	 azokat,	 akiknél	 az	 egyháztagok	
nyilvántartásba	vételét	megkönnyítő	családi	adatlap	kitöltés	elmaradt,	hogy	
azt	pótolják,	ezzel	is	segítve	a	pontosabb	felmérést	ill.	azon	szándékunkat,	
hogy	pontosabb	képet	kapjunk	gyülekezetünkről.	Az	adatlap	megtalálható	
a	 templom	 kijáratainál,	 a	 Lelkészi	 Hivatalban,	 valamint	 gyülekezetünk	
weboldalán.

2011.	december	10-én,	18:00	órai	kezdéssel	Szabó	Balázs	
és	Zenekara	ad	koncertet	a	királyhelmeci	kultúrházban.	A	
Szentendréről	érkező	keresztyén	együttes	gyülekezetünk	

meghívására	koncertezik	városunkban,	hogy	zenével	dicsérje	az	
Urat	és	tegyen	bizonyságot	arról	az	Istenről,	aki	karácsonykor	
emberré	lett,	hogy	nenkünk,	embereknek	reménységet	adjon,	

számunkra	üdvösséget	hozzon.	
A	koncert	ingyenes,	de	a	helyszínen	lesz	mód	a	támogatásra.	
Ugyancsak	a	helyszínen	lesz	lehetőség	keresztyén,	hitmélyítő	

könyvek	vásárlására	(akár	karácsonyi	ajándéknak).

KONCERT

FELHÍVÁS
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Idősek délutánja
November 12-én, 14:00 órai kezdettel szeretettel 
várjuk gyülekezetünk idős tagjait a hagyománnyá 

vált “nyugdíjas délutánra” a gyülekezeti házba.
Az alkalmon Dr. h.c. Szabó Dániel, a Magyar 

Református Presbiteri Szövetség elnöke szolgál 
és tesz bizonyságot Uráról gyülekezetünkben.

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!

Filmvetítés
November	6-án,	a	vasárnap	délutáni	

istentiszteletet	követően	filmevítésre	kerül	
sor	a	gyülekezeti	házban.	A	sok	házasságot	és	
emberi	életet	megváltoztató	Szerelempróba	
(Fireproof)	című	filmet	tekinthetik	meg	az	

érdeklődők.

A	film	-	bár	nagy	sajtóvisszhangot	nem	
kapott	-	nagy	siker	volt	a	2008-as	bemutatását	
követően.	Az	öt	legsikeresebb	keresztyén	film	
közé	került,	amihez	valószínűleg	a	sokakat	

érintő	témája	is	hozzásegítette.		


