
A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI 
REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA

2012/1 

Nincsen itt
 Az Úr Jézus testét, halála után, az Arimátiából 
való József sziklasírjába helyezték. Az asszonyok 
a szombat elmúlása után azonnal indultak a sírhoz, 
magukkal víve az előre elkészített illatszereket, hogy 
megkenjék, bebalzsamozzák Mesterük holttestét. A 
sírbolthoz érve első megdöbbenésük akkor volt, amikor 
a kő nem volt a helyén, amikor annak nagysága ellenére 
is el volt hengerítve a sír szájáról. De még jobban 
megdöbbenhettek, amikor a sírba tekintve nem látták 
szeretett Jézusuk holttestét. Várták, hogy ott lesz, és 
nem volt. Helyette – ahogyan Márk evangéliumában 
olvashatjuk – egy fehér ruhába öltözött ifjút találtak. 
Nem csoda hát, hogy ezek az asszonyok, akik egyébként 
is tele lehettek félelemmel és aggodalommal a történtek 
miatt, most megrettennek. De a fehér ruhás ifjú azt 
mondja nekik: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, 
akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Nincsen itt 
– mondja az Isten küldötte. Jézus nincsen itt, nincsen 
a sírban, nincs azon a helyen, ahol keresik, olyan 
formában, holtan, ahogyan várnák. Jézus Krisztus nincs 
a sírban. Nincsen itt – hallják az asszonyok.
 A történetet olvasva nyilvánvaló, hogy ezek 
az asszonyok rossz helyen keresték Jézust. Nagyon 
szerették Őt, hiszen azért is mentek a sírhoz, azért 
keresték még halála után is, de rossz helyen keresték. 
Ismerték Mesterüket, hallották sok tanítását, példázatát 
Isten országáról, láthatták csodáit, természet, sőt a halál 
feletti uralmát, de most mégis rossz helyen keresték. 
Az Úr Jézus többször szólt szenvedéséről, haláláról, s 

Túrmezei Erzsébet: 
Feltámadt

Egy édes titkom van nekem,
Fénnyel betölti életem,
Mosolyra nyitja számat:
A Megváltó feltámadt!

 
Nem, nem maradt a sír ölén…

Ujjongok az örömtől én,
Hisz nem vagyok már árva,

Nincs többé sírba zárva!
 

Velem van nappal-éjjelen,
Mindig velem, mindig velem.

Az úton Ő vezérel
Oltalmazó kezével.

 
Virágok, illatozzatok!

Húsvéti, tiszta fény ragyog,
Elűzve minden árnyat:
A Megváltó feltámadt!
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többször beszélt arról is, hogy Ő fel fog támadni, de erről most valahogyan elfeledkeztek, 
s a holtak között keresték az élőt, a feltámadott Jézust. De csak a kijózanító, s talán Jézus 
korábbi beszédét eszükbe juttató választ kapják: Nincsen itt. 
 Hol van akkor Jézus? Hol kell Őt keresni? Hol lehet Őt megtalálni? Ha a sírban 
nincs, akkor hol van? Talán nálunk, a mi szívünkben, otthonunkban, családunkban? Ha 
hozzánk jönnének, és nálunk keresnék Jézust, akkor mit mondanánk? Hogy igen, nálunk 
ott van Jézus, minden étkezés előtt Őt is hívjuk, hogy "legyen vendégünk", minden este 
neki adunk hálát, vagy inkább azt kellene mondani: nincsen itt. Sokan azt gondolják, hogy 
Jézusnak a templomba kell lenni, oda kell Őt bezárni, csak ott lehessen vele találkozni. 
Aki imádkozni akar, találkozni akar Jézussal, annak csak ott legyen erre lehetősége. De a 
hétköznapi életben ne legyen ott Jézus, a mindennapokban lehessen azt mondani, nincsen itt. 
A rohanásunkban, vagy éppen pihenésünkben, a pénzügyeinkben, gyermeknevelésünkben, 
kapcsolatainkban nem kell ott lenni Jézusnak, vagy legfeljebb csak egy halott, élettelen, 
beszélni, figyelmeztetni nem tudó Jézusnak. Pedig Jézus, feltámadása utáni találkozásaival, 
éppen azt példázza, hogy Ő nincs a sírban, de ott akar lenni az életekben. Az evangélisták 
bizonyságtételét olvasva látható, hogy mennyi féle helyzetben megjelenik a feltámadott 
Úr. Odaszegődik az Emmausba tartó tanítványok mellé és tanítja őket, megjelenik a bezárt 
ajtók mögött ülő tanítványoknak, vagy rögtön húsvét hajnalán az Őt kereső asszonyoknak; 
tanácsolja a halászni induló tanítványokat, s leül velük enni. A tanítványok mindennapjaiban 
jelenik meg és van jelen a feltámadott Úr. Nincs itt, mondja a sírra utalva az angyal, 
nincs a gyolcsban, a kőben, a föld mélyében, de ott van, ott akar lenni az életekben, a 
mindennapokban. 
 A húsvéti történet felveti a kérdést, hogy számunkra hol van Jézus, hol szeretnénk Őt 
látni, hol szeretnénk Őt tudni. A sír mélyén, bezárva, élettelenül feküdve, vagy feltámadott, 
életünket vezető Úrként? Úgy is fel lehetne tenni a kérdést, hogy csupán nagypéntekig jutunk 
el a mi hitünkben, vagy eljutunk húsvétig? Csak nagypénteki Jézusunk van, aki haláláig sok 
csodát tett, tanított, gyógyított, de meghalt; vagy húsvéti Jézusunk, élő Krisztusunk van, aki 
ma is él, jelen van, szól hozzánk, vezet, tanít, ott van a mindennapjainkban? 
 A sírhoz igyekvő asszonyoknak lett húsvéti Jézusa, feltámadott Krisztusa. Nincs 
itt, mondja az angyal, de már egyre inkább ott, az asszonyok, s majd a tanítványok szívében, 
lelkében, életében van. Máté azt jegyzi fel ezekről az asszonyokról, hogy félelemmel és 
nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. Nemcsak féltek, hanem 
örültek és futottak, hogy elvigyék a hírt. A húsvéti hírt tovább kell adni, azt el kell mondani, 
azt nem szabad magukban és maguknak megtartani. S azóta adják tovább és adjuk tovább a 
hírt Jézusról: feltámadott, nincsen itt. Jézus Krisztus nincsen a sírban, Ő nem halott, hanem 
él. Ma is. 
      Molnár István  
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Jézus Krisztus mondja: 
Aki nem veszi fel keresztjét, és nem 
követ engem, nem méltó hozzám. 
         (Máté 10,38)

 Jézus Krisztus azért halt meg, hogy társakat 
támasszon a Golgotához vezető úton. Golgota annak 
a hegynek a neve, ahol Jézust a keresztre feszítették. 
Tudta, hogy életének útja végül oda fogja vezetni. 
Valójában "elhatározta", hogy felmegy Jeruzsálembe (Lk 9,51). Tudta, hogy semmi nem fogja 
megakadályozni küldetését, hogy meghaljon. Tudta, hogy hol és mikor kell ennek megtörténnie. 
Amikor valaki intette a jeruzsálemi úttól, hogy veszély fenyegeti Heródes király részéről, 
elutasította a gondolatot, hogy Heródes rövidzárlatot okozhatna Isten tervében. "Mondjátok meg 
annak a rókának: Íme ma és holnap ördögöket űzök ki és gyógyítok, de harmadnapra bevégzem 
küldetésemet." (Lk 13,32)
 Minden terv szerint haladt előre és amikor végül eljött a vég és a sokaság elfogta 
a halála előtti éjjelen, ezt mondta nekik: "Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a 
próféták írásai". (Mt 26,56). Bizonyos értelemben mindenki a Golgotára vezető úton találkozik 
Jézussal. Igaz, hogy Ő már végigjárta azt az utat és meghalt, feltámadt és most a mennyekben 
uralkodik, amíg újra eljön. De amikor Jézus Krisztus ma találkozik valakivel, az mindig a 
golgotai úton, a kereszthez vezető úton történik. Mindig, amikor találkozik valakivel a golgotai 
úton ezt mondja: "Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a 
keresztjét és kövessen engem" (Lk 9,23). Amikor Krisztus a keresztre ment, az volt a célja, hogy 
keresztyén hívők nagy seregét hívja maga után.
 Ennek oka nem az, hogy Jézusnak ma újra meg kell halni, hanem az, hogy nekünk 
kell meghalnunk. Amikor arra szólít, hogy vegyük fel a keresztünket, úgy érti, hogy menjünk 
és haljunk meg. A kereszt a kivégzés rettenetes helye volt. Jézus idejében elképzelhetetlen lett 
volna keresztet ékszerként viselni. Olyan lett volna, mintha valaki egy miniatűr villamosszéket, 
vagy lincselő kötelet viselt volna. "Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem 
méltó hozzám" - mondja Jézus (Mt 10,38). Ezért ma ezek a szavak kijózanítóak. Azt jelentik 
legalábbis, hogy amikor Jézust követem, mint Megváltómat és Uramat, a régi, öntörvényű, 
önmagával elfoglalt énünket meg kell feszítenünk. Minden nap halottnak kell tekinteni magam a 
bűn számára és élőnek az Isten számára. Ez az élet útja: "Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, 
hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban" (Róma 6,11)
 Azonban a bajtársiasság a golgotai úton többet jelent. Azt jelenti, hogy Jézus azért 
halt meg, hogy mi készek legyünk elviselni az Ő gyalázatát. "Jézus ... a kapun kívül szenvedett. 
Menjünk ki tehát Őhozzá a táboron kívülre, az Ő gyalázatát hordozva" (Zsid 13,12-13). De nem 
csak a gyalázatot, ha szükséges a mártírságot is viseljük. Tehát az Isten báránya a vérét ontotta, 
hogy mi le tudjuk győzni az ördögöt az által, hogy bízunk az Ő vérében és a magunk vérét 
ontjuk. Jézus Krisztus hív bennünket a golgotai útra. Ez kemény élet és ugyanakkor jó élet is. 
Jöjjetek tehát ti is erre az útra.
 Fohász: A keresztet Te adod, Adj hozzá alázatot: Hordjam olyan csendesen: Mint 
egykor Te, Mesterem. (464. dicséret 5. vers) Ámen.
      Bányácski Béla
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Gyülekezetünkben történt

Ünnep az ünnepek között

 A legutóbbi Királyhelmeci Szövétnekben még csupán hívogattuk gyülekezetünk 
ifjait, a karácsony és óév, azaz a két ünnep közötti 3 in 1 elnevezésű alkalomra, melyre 2011. 
december 30-án került sor, s melyen a következő kérdésekre kerestük a válaszokat: Mit jelent 
az ünnep? Mit jelent igazán ünnepelni, örülni? Miért örülünk, s mikor örülünk valójában? S 
mikor van öröm az Istennél, mikor örülnek a mennyben?  
 Tekintettel a szünidőre, a programot a 3 in 1 alkalmak megszokott délutáni 
időpontjától eltérően, délelőtt kezdtük, hogy lehetőséget kínáljunk azok számára is, akik az 
egyházmegyénk más gyülekezetéből autóbusszal szerettek volna jönni, ill. még sötétedés 
előtt hazaindulni. Az időpontválasztás jónak bizonyult, mivel volt, aki már hat órakor felkelt, 
hogy buszra üljön, s egy átszállással megérkezzen Királyhelmecre; s olyan gyülekezet is 
volt, ahonnan "összebeszélve", ugyancsak autóbusszal, egy kisebb csoport érkezett. Így nem 
csoda, hogy a 10-órai kezdésre megtelt a gyülekezeti házunk nagyterme és a köszöntés után, a 
nyári ifjúsági tábor dicsőítő műhelyéből alakult Reforgó csapat éneklésre hívta a jelenlévőket. 
Az ének kellőképpen felrázta a társaságot és talán ezért is volt az időközben létrehozott 
kiscsoportoknak könnyű dolguk, amikor azt kellett bemutatniuk, hogy miként ünnepelnek 
(ünnepelhetnek) az eszkimók, az indiánok, hogyan ünnepel Hófehérke és a hét törpe, vagy 
éppen miként ülnek ünnepet az aprócska kék törpök, a hupikék- törpikék. Ezúttal is azt 
bizonyították fiataljaink, hogy mennyire kreatívak, találékonyak és ügyesek. Ügyességüket 
akkor is bizonyították, amikor az ünnepléseinkkel kapcsolatos fogalmakat, tárgyakat, vagy 
éppen ünnepi ételeket kellett activity játék keretében kitalálni. Volt csapat, mely két perc alatt 
14 szót, vagy szókapcsolatot talált ki, ami úgy gondolom, nem kis teljesítmény. 
         Az ebédet követően Molnár István a Lk 15, 4-10 alapján szólt a jelenlévőkhöz, s világított 
rá arra, hogy a mennyben is nagy öröm van akkor, amikor egy bűnös megtér, Isten felé 
fordul, elfogadja Jézus Krisztust. Az elhangzottak további boncolgatására és a témában való 
elmélyülésre volt lehetőség a csoportos beszélgetéseken. Az együttlétet, a közös ünnepnek 
mondható napot, a Reforgó 
csapat vezette énekléssel és 
imádsággal zártuk.
         Azt gondolom, hogy 
sokak örömére lett immár 
tizennyolcadik alkalommal 
megszervezve a 3in1 
ifjúsági program a Zempléni 
Egyházmegyében, s hiszem, 
hogy az Úr is örömét leli a 
fiatalok találkozásában, a 
közös éneklésünkben, együttes 
imádságunkban.
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Botrány!!! Brutálisan megöltek egy ártatlant
Egy orvost, aki haldoklókon segített.
Ítélet nélkül, a legkegyetlenebb kínzóeszközökkel.
Azért ölték meg, mert állítólag ingyen adta az örök élet vizét.
Azt is állította, hogy csak ő adja és csak annak, akinek akarja.
Botrányos, hogy ingyen adja. Az árat ő maga fizette ki. Helyetted. Mert szerinte te nem 
tudnád kifizetni.
Gyilkosainak nem tetszett az, hogy egyedül neki van hatalma arra, hogy neked örök életet 
adjon.
Örök élet ingyen? Kell?
Hihetetlen, de igaz.
Hiszen már meghalt! Hogyan adhatná MA az örök életet?
Valami csalás van benne!
Csalás, a javából. Átverte a halált is.
Teste nem látott rothadást. Feltámadt.
Azt ígérte, hogy téged is feltámaszt, ha elhiszed. Meg sem kell dolgoznod érte.
Megszégyenítően röhejes. Kipróbálod te is?
Ácsi! Nem ám csak úgy bele a vakvilágba, mindent kipróbálni!
Meg is ismerheted őt. Leírta, ő milyen valójában.
Minden felett úr. Az ő kezében van minden. Hajaid szálait számon tartja. Nem eshet bajod.
Biztonságban lehetsz nála. Tudtad, hogy mindenen át tud vinni téged?
Nehézségeken? Háborúkon? Katasztrófákon? Halálon? Botrányos, nem? De tudja, mit 
csinál.
Mindent felülhaladó békessége megőrzi szívedet, akármi is történjék.
Mindent neked akar adni! Hiszen önmagát is képes volt odaadni érted.
Tökéletesen ismer. Szeret. Neki kiteregethetsz mindent. Hibáidat, bűneidet nem rója fel.
Fordulj hozzá bizalommal. Ha bele is roppansz, ő bekötözi sebeidet.
A javadat akarja. Nem hagy cserben. Kihúz a bajból, amibe beleestél.
Senki és semmi sem tud kiszakítani az ő szenvedélyes szeretetéből, ha őt választod!
Rád vár az Élet. Rájössz, hogy ki Ő és hogy te ki vagy. Ezért meg akarsz változni! Olyan 
akarsz lenni, mint amilyen Ő valójában!
Biztos alapja lesz az életednek. Nem kell futkosnod és igazodnod a mindenkori elvárásoknak. 
Nem kell önmagadat se igazolnod: Ő igazol téged.
Elfogad, vezet és átformál. Gúnyolóid megszégyenülnek látva a te igazságodat, amit 
kaphatsz általa.
Saját örömét akarja veled megosztani. Megígérte. És véghez is viszi. Ha te is benne vagy. 
Önmagáért teszi. Mert Isten a szeretet. Szeretné leélni veled az Életet. Az örök életet. Ő az 
igazság. A feltámadás és az élet. Az út, az ajtó. A jó "pásztor". Az élet kenyere. A hű és igaz 
tanú. A békesség Istene. Az Úr Jézus, akinek nevére minden térd meghajol. Mert legyőzte a 
világ gonoszságát.
Tart még a kegyelem napja. Ne keményítsd meg a szívedet.
Aki szomjazik, jöjjön és igyon az élet vizből ingyen. Még ma! Minek várni?
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"Béke-agitátorok"
 
 A lélek mélyén kell elkezdődnie annak a békességnek, amit szeretnénk 
megvalósítani otthonunkban és amire óhajtozunk kint a nagyvilágban is! Ez a békesség 
az Istennel megbékélt emberi szívben kezdődik... Annak a békességnek, amit Jézus ajánl, 
éppen az a jellemzője, hogy aki megkapta, továbbadja. nem azért adja Krisztus az Ő 
békességét valakinek, hogy az illető elvonuljon vele csendes magányába és ott élvezze, 
hanem hogy terjessze!
 Nem igazi az a békesség, ami belefér egy szívbe, és nem csordul túl rajta, nem 
ömlik ki belőle, nem hat békítőleg maga körül! Ezért van az, hogy Jézus amint megmutatta 
tanítványainak a kezét és oldalát, mint megszerzett békesség jeleit, azon nyomban így 
folytatja mondanivalóját: "Amint engem küldött az Atya, én is akképpen küldelek titeket." 
Amikor Jézus békességet ad tanítványainak, rögtön békekövetekké is teszi őket! Aki 
elfogadja a békességet, az maga is békekövetté válik e világban: propagálója,hírnöke, 
továbbadója, agitátora, apostola lesz annak a békeajánlatnak, amit maga is elfogadott az 
Úrtól. 
       Joó Sándor

 Június 1-3. napokon a "Reménység Fesztivál" elnevezésű evangelizációs alkalomra 
kerül sor a budapesti Papp László sportarénában. Billy Graham neve minden bizonnyal sokak 
előtt ismert, hiszen ő az elmúlt évtizedekben a világ sok pontján hirdette az evangéliumot, 
sokszor több tízezer ember előtt. A rendszerváltás után Kelet-Európába is eljött, s akik akkor 
részt vettek egy-egy istentiszteleti alkalmon, melyen ő szólt Isten szeretetéről, azok ma is 
örömmel és hálával emlékeznek vissza. Ezen a most tervezett, a magyarországi egyházak 
összefogásával szereveződő evangelizáción az igehirdetés szolgálatát Billy Graham fia, 
Franklin Graham végzi. Az igehirdetések előtt, minden este több koncertre, bizonyságtételre 
is sor kerül. A Zempléni Egyházmegyéből, kellő számú jelentkező esetén autóbusz indul 
erre az alkalomra, ill. annak egy-egy napjára (attól függően, melyik napra jelentkeznek 
a legtöbben, ill. telik meg az autóbusz). A tervezés szempontjából fontos minél előbb 
jelentkezni, s mivel az egész egyházmegyéből lehet jelentkezni, ezért akik részt kívánnak 
venni egy nap a budapesti evangelizáción, ne halogassák a jelentkezést. Előreláthatólag az 
útiköltséget, vagyis az autóbusz egy főre jutó költségét kell a résztvevőknek megtéríteni. 
Bővebb felvilágosítást a Lelkészi Hivatalban tudunk adni, ill. a www.remenysegfesztival.
hu oldalon is tájékozódhatnak az alkalommal kapcsolatban.
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 A Királyhelmeci Református Egyházközség mellett működik a KOINONIA 
jótékonysági alap, mely a gyülekezetben, s annak keretein kívül is igyekszik segíteni, 
támogatni a különböző egyházi, értékteremtő programokat, alkalmakat. Az elmúlt évben, 
az alapot támogató, adószázalékaikat felajánló vállalkozóknak és magánszemélyeknek 
köszönhetően a következő programokat tudtuk támogatni: 
 Csicser-i Árpád-kori református templom felújítását
 Zemplén-i református templom felújítását
 Királyhelmec-i református templom hangosítási rendszerének modernizálását
 Nyári gyülekezeti gyerektábort
 Ifjúsági kirándulást Magyarországra
 130 idős, 70 éven felüli testvérünk karácsonyi csomagjának elkészítését

 Alapunk bevételeit figyelembe véve (2011-ben 1976,98 €) azt kell megállapítani, 
hogy a KOINONIA szinte 100 százalékos hatékonysággal működik, hiszen működési, 
adminisztrációs kiadásokra minimális összeget fordítunk, és a felajánlások szinte teljes 
egészében a programok, alkalmak támogatására fordítódnak. Ezt az elvet szeretnénk ez 
évben is folytatni, ezért tisztelettel kérjük, hogy felajánlható adószázalékával támogassa a 
KOINONIA jótékonysági alapot, azaz támogassa a gyülekezetünk és református egyházunk 
hatékony, értékteremtő szolgálatát.
 Kérnénk ezt azért is, mivel az eddig is folyamatosan támogatott programok mellett 
(pl. gyülekezeti gyerektábor), ez év tavaszán a királyhelmeci gimnazisták egy csoportjának 
a miskolci Kontrasztkiállításra való eljutását szeretnénk támogatni; s a gyülekezetünk 
rövidtávú, de ugyanakkor nagy kiadással járó tervéhez, a templomának külső felújításához 
is szeretnénk hozzájárulni.

 Jótékonysági alapunk tevékenységével kapcsolatban bővebben olvashat a www.
refkoinonia.sk honlap KOINONIA menüpontja alatt. Az adószázalékok felajánlásához 
szükséges formanyomtatványok (alkalmazásban lévő magánszemélyek számára) az említett 
oldalon megtalálhatók. 
Az adószázalékok más módon történő felajánlásához közöljük szervezetünk adatait:
 Név (Obchodné meno/názov): KOINONIA
 Székhely (Sídlo): Kostolný rad 13., 077 01 Kráľovský Chlmec
 Jogi forma (Právna forma): Neinvestičný fond
 Statisztikai szám (IČO): 31256384
 Lehetősége szerint hívja fel szervezetünk tevékenységére, támogatásának módjára 
szerettei, ismerősei figyelmét. A munkavállaló magánszemélyek április 30-ig, a lakhelyük 
szerint illetékes adóhivatalban adhatják le az adószázalékok felajánlásához szükséges 
kitöltött formanyomtatványt.

KOINONIA
jótékonysági alap
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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 1. - Virágvasárnap

 9:30 - Pólyán
10:30 - Királyhelmec
15:00 - Királyhelmec 

Április 2. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Április 3. - Bűnbánati istentisztelet
17:00 - Királyhelmec

Április 4. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Április 5. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Április 6. - Nagypéntek
9:30 - Pólyán

10:30 - Királyhelmec
15:00 - Királyhelmec, imadélután

Április 7. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Április 8. - Húsvét I. napja
9:00 - Pólyán, úrvacsoraosztással

10:30 - Királyhelmec, úrvacsoraosztással
15:00 - Királyhelmec

Április 9. - Húsvét II. napja
9:30 - Pólyán

10:30 - Királyhelmec
13:45 - Szolnocska

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.

Meghívó
A Királyhelmeci Református 

Egyházközség presbitériuma tisztelettel 
meghívja gyülekezetünk minden tagját 

és szeretteit lelkészbeiktató ünnepi 
istentiszteletre, amely 
2012. április 29-én, 

10:30 órakor kezdödik a 
királyhelmeci református templomban. 

Igét hirdet: Ft. Fazekas László a 
Szlovákiai Református Keresztyén 

Egyház püspöke. 
Nt. Molnár Elemér, a Zempléni 

Egyházmegye espereseként iktatja be 
tisztségébe 

Molnár István lelkipásztort, 
a Királyhelmeci Református 
Egyházközség megválasztott 

szolgálattevöjét. 
A beiktatási ünnepi istentiszteletre, 

az együttörvendezésre, 
szeretettel várjuk 

kedves testvéreinket.


