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	 Van	egy	pont,	egy	biztos	pont,	amihez	sok	minden	kötődik,	amikor	sok	minden	történik,	s	
ami	változatlanul	jelen	van	az	életünkben.	Ez	a	biztos	pont:	karácsony.	De	inkább	fogalmaznék	úgy,	
hogy	ez	a	pont,	az	Úr	Jézus	megszületésének	a	napja.	Biztos	pont	ez,	nem	csak	a	mi	életünkben,	de	az	
előttünk	élt	generációk	életében	is	az	volt.	Mert	bármilyen	időszakok	voltak	is,	bármilyen	események	
jöttek	is	az	elmúlt	évszázadokban,	karácsony	mindig	volt.	Idősek	elbeszéléséből	lehet	hallani,	hogy	
milyen	karácsonyokat	 éltek	meg	a	háború	 idején,	vagy	hogy	a	mai	 szemmel	nézve	 szegényesnek	
tűnő	karácsonyokon	 is	mennyi	öröm	volt.	S	 lehet,	hogy	nem	voltak	ajándékhegyek,	 lehet,	hogy	a	
házak	nem	voltak	kivilágítva,	sőt	talán	olykor	még	karácsonyfára	sem	jutott,	de	karácsony,	az	volt.	A	
karácsony	a	biztos	pont.	
	 Ha	visszatekint	az	ember	a	saját	életére,	akkor	láthatja,	hogy	mióta	csak	emlékszik,	s	mikorra	
csak	vissza	tud	emlékezni,	volt	karácsony.	Soha	nem	tudjuk	úgy	átélni	ezt	a	napot,	hogy	ne	tudnánk,	
hogy	karácsony	van.	Lehet,	hogy	a	névnapról	megfeledkezünk,	vagy	a	házassági	évfordulódról,	de	
talán	már	a	születésnapodról	is,	azonban	a	karácsonyról	nem.	Mert	a	karácsony	a	biztos	pont.	
Jó	ezen	elgondolkodni,	főleg	egy	olyan	időszakában	az	életünknek,	történelmünknek,	amikor	minden	
bizonytalannak	mondható,	 amikor	 egyik	 napról	 a	másikra	 dőlnek	meg	 a	 korábban	 biztosnak	 tűnt	
elméletek,	 ideológiák,	 befektetések,	 vagy	 éppen	 kapcsolatok.	Gondoljunk	 csak	 a	mögöttünk	 lévő	
hónapokra,	 évekre.	Mennyien	vélték	biztosra	az	eurót,	 és	most	 időszakonként	 lehet	olvasni,	hogy	
mennyire	stabil,	vagy	éppen	instabil	ez	a	közös	fizetőeszköz.	Gondolhatunk	az	unióra,	a	szlovák	vagy	
éppen	a	magyarországi	kormányra;	de	talán	a	saját	életünkből	is	hozhatunk	példákat.	Hányan	vannak,	
akik	azt	gondolták	házasságukra,	 szerelmükre,	hogy	biztos,	vagy	éppen	állásukra,	munkahelyükre	
ugyanezt.	Mennyien	 vannak,	 akik	 csalódtak	 biztosnak	 vélt	 kapcsolatokban,	 emberekben.	Hányan	
vannak,	akik	egy-egy	befektetést,	vállalkozást	tartottak	biztos	üzletnek,	aztán	kiderült,	hogy	mégsem	
az.	Szinte	mindenről	kiderült	már,	vagy	éppen	kiderülhet,	hogy	bizonytalan,	hogy	elveszhet,	elbukhat,	
széttörhet,	elmúlhat.	De	a	karácsony,	a	karácsony,	az	egy	olyan	nap,	melyben	nem	fogunk	csalódni,	
amely	eljön,	amely	megérkezik.	
	 Egy	pár	éve	történt,	hogy	egy	gyerekotthonba	vittünk	ajándékokat,	ahol	elbeszélgettünk	a	
nevelőnőkkel,	s	kérdeztük,	hogy	milyen	az	otthonban	az	ünnep.	Elmondták,	hogy	a	gyerekeknek,	akikért	
nem	jönnek	a	szülők,	rokonok,	s	nem	viszik	el	az	ünnepre,	megengedik,	hogy	hazatelefonáljanak.	S	
megígérik	a	szülök,	hogy	most	nem	tudtak	jönni,	de	majd	elsején	jönnek,	s	hazaviszik	őket.	És	eljön	
az	elseje,	és	csak	nem	jönnek	a	gyerekért.	És	eljön	a	következő	hónap	elsejéje,	meg	a	követezőé,	
s	a	gyermekért	nem	 jönnek,	 s	nem	viszik	haza.	Bármennyire	 is	vágynak	az	édesanyához,	még	ha	
a	hidegbe,	még	ha	a	piszokba	 is,	de	nem	 jönnek	a	gyermekért.	Nagyon	 szomorú	volt	 ezt	hallani.	
De	mi,	emberek	ilyenek	vagyunk,	sokszor	még	az	ígéreteinket	sem	tudjuk	megtartani,	még	azok	is	
bizonytalanok.
	 De	a	karácsony	biztos.	Biztos	azért,	mert	azt	nem	ember	 rendelte	el.	Az	nem	azért	van,	
mert	az	országok	fővárosainak	főterein	felállítanak	egy	feldíszített	karácsonyfát;	hanem	mert	Isten	
karácsonyt	bele	tervezte	ebbe	a	világba	mindjárt	az	első	bűneset	után,	amikor	megígérte	a	Szabadítót.	
Ő	jött	el	a	világba.	
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	 Az	említett	gyermekotthon	nevelőnőinek	elmondása	szerint	az	otthonban	lévő	gyerekekről	
olykor	megfeledkeznek	az	édesanyák.	A	Bibliában	azt	mondja	az	Isten:	Hát elfeldkezhetik-é az anya 
gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én terólad el nem 
feledkezem. /Ézs	49,15/	 Isten	nem	feledkezett	meg	az	embervilágról,	nem	feledkezett	meg	rólunk.	
És	lehet,	hogy	elteltek	évszázadok,	amíg	csak	várakoztak	a	Messiásra;	lehet,	hogy	csak	a	próféták	
szóltak	róla	olykor-olykor,	és	erősítették	folyamatosan	a	reménységet;	de	az	Üdvözítő,	az	Isten	Fia	
ott,	Betlehemben	emberré	lett.	
	 Az	angyalok	hírül	adták.	Először	a	pásztoroknak.	Azoknak	a	pásztoroknak,	akiknek	az	élete	
sokban	hasonlított	a	mi	életünkre.	Akik	ugyanúgy	tele	voltak	bizonytalansággal.	Akkor	is.	Tele	voltak	
aggodalommal,	hogy	vajon	meg	tudják-e	őrizni	a	nyájat	a	vadállatoktól,	vagy	éppen	a	rablóktól.	Meg	
tudják-e	találni	az	elkóboroltakat?	Meg	tudják-e	gyógyítani	a	megsebesült	juhokat?	Vajon	találnak-e	
legelőt,	vagy	 lesz-e	az	oly	értékes	vízből?	A	pásztorok	egyik	nap	még	 itt,	 a	másik	nap	pedig	már	
amott	legeltettek.	Ami	ma	még	biztos	volt,	az	másnapra	már	bizonytalanná	vált.	De	jött	egy	angyal,	
s	azt	mondta,	hogy	hirdetek	nektek	nagy	örömet;	és	jöttek	a	többi	angyalok	és	énekelték,	dicsérték,	
magasztalták	az	Istent.	És	a	pásztorok	erre	azt	mondták	egymásnak:	Menjünk el egészen Betlehemig 
és nézzük meg: hogyan is történt az, amiről üzent nekünk az Úr.	Mintha	csak	azt	mondták	volna,	
hogy	menjünk	el,	és	nézzük	meg,	hogy	valóban	úgy	van-e.	Már	olyan	sok	mindent	hallottunk,	olyan	
sok	mindent	mondtak	nekünk,	sok	mindennel	ámítottak,	de	menjünk	el,	nézzük	meg.	És	elmentek.	
És	 amikor	 találkoztak	 Józseffel	 és	 Máriával	 azt	 kellett	 megtapasztalniuk,	 hogy	 Jézus	 valóban	
megszületett;	arról	győződtek	meg,	hogy	Isten	Fia	valóban	emberré	lett.	Ez	nem	mese,	ez	nem	ámítás,	
a	Szabadító	eljövetele	immár	nem	kétséges,	hanem	teljesen	bizonyos.	
	 A	karácsony	biztos.	De	fogalmazhatnánk	úgy	is,	hogy	Isten	szava	biztos.	Isten	szavához,	
ígéreteihez	nem	fér	kétség.	És	lehet,	hogy	az	ígéret	és	a	beteljesedés	között	eltelnek	évszázadok,	vagy	
akár	évezredek,	de	Isten	az	ígéreteit	beteljesíti,	ezt	a	legnagyobb	ígéretét	is	valóra	váltotta	és	a	többi	
ígéretét	is	valóra	váltja.
	 A	 pásztorok,	 mikor	 meglátták,	 hogy	 biztosan	 igaz	 az	 angyalok	 örömüzenete,	 akkor	
visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit éppen úgy hallottak és láttak, ahogyan 
ő megüzente nekik.	Amit	éppen	úgy	láttak	és	hallottak,	ahogyan	ő,	vagyis	az	Úr	megüzente	nekik.	
Isten	 szava,	 kijelentése	 igaz.	Sok	mindenben	 csalódhatunk,	 sok	minden	válhat	 bizonytalanná,	 sok	
minden	változhat	meg,	de	Isten	szava,	kijelentése,	és	Jézus	Krisztusban	beteljesedett	ígérete	biztos,	és	
igaz.	
	 Ezekről	 a	 betlehemi	 pásztorokról	 nem	 olvashatunk	 tovább	 a	 Szentírásban,	 azonban	 én	
hiszem,	 hogy	 annak	 a	 napnak	 és	 a	 Jézussal	 való	 találkozásnak	 az	 emléke	 bevésődött	 a	 szívükbe,	
örökre.	És	a	 sok	bizonytalanságuk	közé	beékelődött	 egy	biztos	pont,	 Jézus	Krisztus.	És	bár	azóta	
elteltek	évszázadok,	jöttek	birodalmak	majd	eltűntek,	hirdették	emelvényekről	az	igazságot,	amikről	
később	kiderült,	hogy	a	legnagyobb	hamisság,	jöttek	vezérek,	nagyurak,	diktátorok,	majd	meghaltak,	
és	ma	már	senki	nem	emlegeti	őket,	vagy	legfeljebb	a	történelemkönyvekben	olvashatunk	egy	két	
sort	róluk.	De	Jézus	Krisztus	van.	A	világ	az	Ő	születését,	jelenvalóságát,	szabadítását	ünnepli;	úgy	
mint	akkor	a	pásztorok	emberek	milliói	dicsőítik	és	magasztalják	az	Istent,	azért,	hogy	úgy	szerette	az	
embert,	hogy	még	a	Fiát	is	emberré	tette,	majd	pedig	feláldozta	érte,	értünk.
	 Az	 idei	 karácsony	 biztos	 az	 életünkben.	 De	 legyen	 biztos	 pontként	 Jézus	 Krisztus	 is	 a	
szívünkben.	Aki	velünk	jöhet	az	ünnep	után	is,	aki	velünk	marad,	aki	nem	hagy	el,	még	a	legnagyobb	
nehézségek	 idején	 sem,	 még	 a	 legnagyobb	 bizonytalanságban	 sem.	 Isten	 Őbenne	 teljesítette	 a	
legnagyobb	 ígéretét,	 Őbenne	 győzte	 le	 a	 halált,	 Őbenne	 ígért	 nekünk	 szabadítást,	 bűnbocsánatot,	
Őbenne	 ígérte	 az	 örök	 életet.	 Őbenne	 és	 őáltala	 mindez	 számunkra	 is	 biztossá,	 minden	 kétséget	
eloszlatóvá	válik.	A	sok	minden	helyett	keressük	ezt	a	Krisztust,	a	bizonytalan	helyett	a	biztosat,	a	
reménytelenség	helyett	a	reménységet,	a	sötétség	helyett	a	világosságot.	
     
	 	 	 	 	 	 	 Molnár	István
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Immánuel – Velünk az Isten!
	 Hitvalló	 elődeink	 az	 év	 utolsó	 hónapját	
Karácsony	 havának	 nevezték.	 Nyílván	 azért,	 mert	
évszázadok	óta	ebben	a	hónapban	van	karácsony.	Most	
is	 karácsonyra	 készülünk;	 igaz	 sokan	 úgy,	 hogy	 nem	
tudják	mi	és	mit	 is	 jelent	 a	karácsony.	Ha	elkezdenénk	
kérdezgetni	 a	 karácsonyi	 vásárban	 ajándékokat	
vásárló,	 karácsonyi	 üdvözleteket	 küldö	 embereket,	 mi	
a	 karácsony,	 sok	 válasz	 kezdődne	 úgy:	 talán.	 Talán	 a	
szeretet,	a	család,	a	béke	ünnepe,	talán.	Az	a	félő,	hogy	
ebben	 a	 nagy	 karácsonyi	 készülődésben	mesebeli	 Jézuskává	 alacsonyodik	 az,	 aki	 a	 karácsony,	 a	
testté	lett	Ige,	Jézus	Krisztus.	
	 A	keresztyén	egyház	és	a	hívő	tagjai	Jézus	Krisztus	születésére	emlékeznek	karácsonykor.	
Őt	állítják	középpontba.	Úgy	készülnek	a	karácsonyra,	hogy	valóban	az	lehessen,	amiért	Isten	adta,	
vagyis	áldott	alkalom,	hogy	 felismerjük	és	vallást	 tegyünk	az	Ő	 irgalmas	szeretetéről,	mely	nem	
hagyta	elveszni	a	bűneiben	vergődő	embert	és	világát,	hanem	küldött	szabadítót,	embervérből	valót,	
ki	eredeti	jussába	és	boldogságába	visszahelyezi	–	énekeljük	a	mi	kedves	énekünkben.
	 Ebben	a	szerény	írásban	egy	névben,	egy	szív	által	szeretném	felmutatni,	megismertetni	
karácsony	 lényegét.	 Ez	 a	 név	 Immánuel,	 ami	 azt	 jelenti:	Velünk	 az	 Isten!	 	 Évszázadokkal	 Isten	
megváltói	ígéretének	beteljesedése	előtt	Ézsaiás	próféta	említi	először,	mint	annak	a	nevét,	akit	jelül	
ad	az	Úr	(Ézs	7,14),	de	megtaláljuk	az	Újszövetség	első	lapjain	is,	mint	Isten	fiának	nevét	(Mt	1,23).
	 Jézus	Krisztus	Immánuel,	velünk	az	Isten!	A	karácsony	azt	jelenti,	hogy	Isten	emberré	lett	
az	Úr	Jézus	Krisztusban,	hogy	a	bűn	ítéletétől,	a	kárhozattól	megszabadítson.	Mit	jelent	nekünk	és	
mit	jelenthetne	a	testtélétel,	az	hogy	velünk	az	Isten?
	 Az	 ószövetségi	 választott	 nép,	 Izráel	 számára	 Isten	 jelenléte	 ítéletet	 jelentett.	 Jakób,	
az	 Isten	 embere,	 amikor	 fáradtan	 és	 csüggedten	 kimerülve	 egy	 kődarabra	 hajtotta	 fejét	 és	 egy	
csodálatos	 álomlátásban	megérezte	 Isten	 jelenlétét,	 így	kiáltott:	 „mily	 rettenetes	 ez	 a	hely,	…	az	
Úr	van	e	helyen	és	én	nem	tudtam.”	(1Móz	28,16-17)	Ő	még	az	ítélő	és	bosszúálló	Istent	ismerte,	
akinek	jelenléte	pusztító	tűz.	Mi	már	tudjuk,	hogy	Isten,	Jézus	Krisztusban	embergyermekeit	szerető	
és	nekik	megbocsátó	édesatya,	aki	azt	akarja,	hogy	egy	se	vesszen	el	azok	közül,	akik	hisznek	az	
ígéreteinek.	Krisztus	főpapi	imádsága	így	fejeződik	be:	„Én	megismertettem	velük	a	te	nevedet	és	
megismertettem,	hogy	az	a	szeretet	legyen	bennük,	amellyel	engem	szerettél	és	én	is	őbennük	legyek.”	
(Jn	17,26)	Az,	hogy	megismertük	Istent,	hogy	velünk	van,	azt	jelenti,	hogy	nem	vagyunk	magunkban	
egyedül.	Azt	jelenti,	van	kihez	fordulnunk,	ha	szívünket	bánat	járja	és	szemünkből	a	keserűség	árja	
fakad,	ha	betegségekben	szenvedünk,	ha	a	haláltól	való	félelem	gyötör.	Ő	megvigasztal,	meggyógyít,	
felemel	és	a	halálban	is	velünk	van.
	 Mit	 jelenthetne	 az,	 hogy	 velünk	 van	 az	 Isten,	 ha	 ez	 az	 egész	 emberi	 világ	 felismerné,	
Tőle	fogadna	el	minden	vitás	kérdést	megoldó,	minden	szomorúságot	elhárító	szeretetet?	Egyszerre	
megoldódna	 minden,	 eltűnne	 életünkből	 az	 atomháború	 réme,	 megbékélnének	 egymás	 ellen	
acsarkodó	népek,	családok,	esetleg	egymás	ellen	perpatvarkodó	szomszédok.	Szeretet	töltené	be	a	
szíveket	és	íme	újjá	lenne	minden	(Jel	21,6).
	 Azért	imádkozzunk,	hogy	ne	csak	vágy	és	óhaj	legyen	a	béke,	egymás	megértése,	a	szeretet,	
hanem	élet	és	valóság.	Pál	apostol	közel	kétezer	évvel	ezelőtt	így	erősítette	a	római	keresztyéneket:	
Ha	 Isten	velünk,	kicsoda	ellenünk?	 (Róm	8,31)	Erősítsen	minket	 is,	 tegyünk	bizonyságot	az	 idei	
karácsonykor	is.	Immánuel	–	Velünk	az	Isten!
	 	 	 	 	 	 Bányácski	Béla
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Gyülekezetünkben történt

	 A	bodrogközi	települések	egy	része	idén	ünnepelte	első	ismert	írásos	említésének	
800	éves	jubileumát.	Ez	évforduló	kapcsán	Királyhelmecen	és	több	környékbeli	településen	
is	volt	alkalom	az	ünneplésre	és	a	hálaadásra.	A	sok-sok	kulturális	programmal	teletűzdelt	
településenkénti	 ünneplések	 mellett	 a	 királyhelmeci	 református	 gyülekezet	 fontosnak	
tartotta	 a	 tényleges	 visszatekintést,	 az	 elmúlt	 évszázadoknak	 az	 áttekintését,	 régiónk	 és	
egyházunk	vonatkozásában	egyaránt.	Már	az	alkalom	szervezésekor	nyilvánvaló	volt,	hogy	
az	 elmúlt	 évszázadoknak	 csak	 a	 legmeghatározóbb,	 fordulópontokat	 jelentő	 eseményei	
említésére	ad	majd	lehetőséget	az	a	történelmi	szimpózium,	amelyre	2014.	november	9-én	
a	 királyhelmeci	Városi	Művelődési	 Központ	 kistermében	 került	 sor.	 Bizonyosak	 voltak	
afelől,	 hogy	 egy	 délután	 alatt	 lehetetlen	 mindenre	 kiterjedő,	 800	 évet	 átfogó	 előadást	
tartani,	 ugyanakkor	 fontosnak	 tartották,	 hogy	 népünk	 és	 egyházunk	 múltjára	 közösen,	
királyhelmeciek	és	környékbeliek	ilyen	módon	is	emlékezzenek.	Ebben	az	emlékezésben,	
a	 történelmi	 visszatekintésben	 három	 előadó	 volt	 segítségül,	 akik	 különböző	 oldalról	
közelítették	meg	a	 témát.	Prof.	PhDr.	Kónya	Péter,	PhD.,	 az	Eperjesi	Egyetem	előadója	
Királyhelmec	városának	múltját	 vázolta	 fel	 a	 téma	nagyságát	 tekintve	nagyon	 is	 szűkös	
időkeretben.	 Előadásában	 kitért	 az	 évszázadok	 során	 itt	 élő,	 a	 várost	 birtokló,	 olykor	
csupán	bitorló	családokra	és	tetteikre,	valamint	a	városnak	a	régióban	betöltött	szerepére	
és	fontosságának	időközbeni	változásaira.	Röviden	érintette	a	reformáció	korát	is,	azonban	
a	város	és	a	régió	egyháztörténeti	vonatkozásait	már	a	Sárospataki	Református	Teológiai	
Akadémia	tanára,	Prof.	Dr.	Dienes	Dénes	osztotta	meg	a	szép	számú	hallgatósággal,	hiszen	
ő	„Egyház	a	 történelemben,	 történelem	az	egyházban”	címmel	 tartotta	meg	előadását.	A	
korabeli	feljegyzések,	egyházlátogatási	jegyzőkönyvek	idézésével	sokszor	csalt	mosolyt	a	
történelem	iránt	érdeklődő	jelenlévők	arcára,	amely	feljegyzések	által	a	korabeli	egyházi,	
gyülekezeti	élet	gyakorlatába	is	bepillantást	nyerhetett	a	hallgatóság.	Harmadik	előadóként	
Furik	 Csaba,	 Kassa	 Megye	 képviselője,	 a	 kisgéresi	 gyülekezet	 gondnoka	 és	 a	 falu	
polgármestere	állt	a	pulpitus	mögé,	aki	korban,	s	így	a	jelenlévőkhöz	is	talán	közelebb	lévő	
témát	boncolgatott,	hiszen	a	XX.	század	történelmét,	Királyhelmecet	és	a	régió	településeit	
is	érintő	politikai	döntéseket	elemezte,	amely	döntések	népünkre	és	egyházunkra	nézve	is	
szörnyűségesek,	jelenünket	is	meghatározó	rendelkezések	voltak.
	 A	 vasárnap	 délutáni	 történelmi	 előadások	 által	 csupán	 megsejthettünk	 valamit	
az	 elmúlt	 évszázadokból,	 azok	 olykor	 felemelő,	 máskor	 inkább	 lesújtó	 eseményeiből.	
Azonban	–	ahogyan	oly	gyakran	emlegetik	–	mivel	múlt	 ismerete	nélkül	nincs	jövő,	 így	
még	ha	sokszor	feledésbe	kívánják	is	meríteni	a	múltat,	vagy	éppen	nyilvánosan	tagadni	
és	 megváltoztatni	 akarják	 is	 azt,	 a	 jövőnk	 és	 a	 felnövekvő	 generációk	 miatt	 fontos	 a	
múlt	 megismerése.	 A	 királyhelmeci	 református	 gyülekezet	 vezetői,	 mint	 a	 hiánypótló	
alkalom	 szervezői	 bíznak	 abban,	 hogy	 ha	 csak	 kevéssel	 is,	 de	 a	 történelmi	 szimpózium	
megszervezésével	hozzá	tudtak	járulni	ahhoz,	hogy	Bodrogköz	központjának	település-	és	
egyháztörténetét	jobban	megismerjék,	s	így	kicsit	talán	ragaszkodóbbakká,	a	szülőföld	iránt	
elkötelezettebbekké	váltak	mindazok,	akik	ez	alkalomra	ellátogattak.

Történelmi előadások hangzottak el
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	 A	mai	fiatalokat	nem	érdekli	Kálvin	–	gondolják	sokan,	s	való	 igaz,	hogy	a	ma	
felnövekvő	 generáció	 és	 a	 XVI.	 század	 reformátora	 közötti	 öt	 évszázad	 megnehezíti,	
hogy	gyülekezetünk	ifjai	számára	érdekes	legyen	a	magával	is	szigorú	Kálvin	János.	Erre,	
mármint	a	reformáció	neves	alakjának	élete	utáni	érdeklődésre	cáfoltak	rá	némileg	azok	a	
fiatalok,	akik	2014.	november	22-én	részt	vettek	a	Zempléni	Egyházmegye	3in1	elnevezésű	
ifjúsági	 alkalmán	 Királyhelmecen.	 A	 Kálvin	 emlékévek	 zárása	 kapcsán	 az	 alkalom	
szervezői	fontosnak	tartották,	hogy	az	eltelt	évszázadok	ellenére	a	fiatalok	is	megismerjék	
azt	a	személyt,	akiről	„kálvinistáknak”	neveztetnek.	
	 Az	egyházmegyei	ifjúsági	alkalom	ezúttal	is	a	Reforgó	zenekar	vezette	énekléssel	
kezdődött,	majd	a	helyi	lelkipásztor,	Molnár	István	köszöntötte	a	környező	gyülekezetekből	
érkező	fiatalokat	és	a	Jer	1,	4-10	alapján	szólt	hozzájuk.	Ezt	követően	Molnár	Éva	lelkésznő	
tartott	egy	rövid	előadást	Kálvin	János	életéről,	a	reformátor	életének	fontosabb	állomásairól	
és	 elvégzett	 munkájáról.	 Öröm	 volt	 nézni,	 ahogy	 a	 fiatalok	 az	 előadást	 követő,	 előre	
beharangozott	vetélkedőre	készülve	jegyzetelték	a	fontosabb	adatokat,	megbeszélték,	hogy	
ki	mit	ír,	mit	tart	fontosnak	lejegyezni.	Az	előadást	követően,	a	résztvevők	öt	csoportban	
járták	 végig	 a	 reformátor	 életének	 fontosabb	 állomáshelyeit,	 s	 így	 jutottak	 el	Noyonba,	
Strasbourgba,	 Bázelbe	 és	 Genfbe,	 ahol	 különböző	 feladatokat	 kellet	 megoldaniuk	 hol	
közösen,	 hol	 egyénileg,	 s	 mindeközben,	 a	 helyes	 válaszokkal,	 feladatmegoldásokkal	
adománytallérokat	 kaptak,	 hogy	 felépíthessék	 a	 genfi	 akadémiát.	 Sikerült.	 Az	 ügyes	
csapatok	minden	helyszínen	megoldották	a	feladatot,	s	a	kiadott	feladatlapot	is	probléma	
nélkül	kitöltötték,	így	a	vetélkedő	végére	az	akadémia	megépítéséhez	szükséges	adományok	
is	összegyűltek.	
	 Játékos	 formában	 ugyan,	 de	 mégis	 sok	 mindent	 megtanultak	 a	 fiatalok	
Kálvin	életéből,	 s	ha	az	évszámok	nem	maradnak	 is	meg,	vagy	a	különböző	helyszínek	
idővel	 keveredni	 fognak,	 arra	 minden	 bizonnyal	 emlékeznek	 majd,	 hogy	 a	 reformáció	
vezéregyénisége	mennyire	szorgalmas	és	Krisztusa	iránt	elkötelezett	volt	egész	életében,	
még	a	nehézségek,	próbatételek	ellenére	is.
	 Az	 alkalom	 végén	 Kálvin	 János	 egyik	 imájával	 könyörögtek	 a	 jelenlévők,	 s	 a	
Reforgó	ifjúsági	zenekar	vezetésével	azt	az	Istent	dicsérték,	aki	Ura	volt	Kálvinnak	és	Ura	
mindnyájunknak,	akinek	hála	ezért	az	alkalomért,	s	akire	nézve	azt	mondhatjuk	–	Kálvin	
után	–,	hogy	egyedül	Övé	legyen	a	dicsőség.	

Egyházmegyei ifjúsági alkalom Kálvinnal

A történelmi szimpózium és 
a Kálvin János életéről szóló 

vetélkedővel egybekötött ifjúsági 
délután a Bethlen Gábor Alap 

támogatásával valósulhatott meg.
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	 Pár	évvel	ezelőtt	azzal	a	kérdéssel	kerestek	meg	a	hollandiai	magyar	gyülekezetből,	
hogy	nem	 tudnánk-e	diót	 küldeni,	mivel	 a	karácsonyi	ünnepkör	 alkalmain	 előszeretettel	
fogyasztják	az	ottani	magyar	testvéreink	a	diós	és	mákos	bejglit;	ami	–	érzésem	szerint	–	
egy	kis	otthoni	(értsd	magyarországi,	kárpát-medencei)	ízt,	hangulatot,	érzést	is	becsempész	
az	ünnepbe.	Istennek	legyen	hála,	hogy	a	gyülekezet	három	diófáján	akkor	szép	termés	volt,	
így	tudtunk	küldeni,	s	azóta	is	számon	tartjuk	a	vianeni	gyülekezetet.	Azóta	is	összegyűjtjük	
a	lehullott	diót,	s	 tesszük	ezt	azzal	a	céllal	is,	hogy	a	termésből	ajándék	lesz.	Így	történt	
ez	idén	is	és	a	gyűjtés,	majd	némi	szárítás	után	meghirdettük	a	gyülekezetben	a	diótörést,	
amelyre	 szép	 számmal	 jöttek	 a	 gyülekezeti	 tagok.	 Szükség	 is	 volt	 a	 sok	 segítő	 kézre,	
hiszen	volt	mit	törni	és	tisztítani,	de	a	munkával	egy	délelőtt	alatt	tudtunk	végezni,	s	ami	
öröm,	hogy	mindez	nem	csak	 a	munkáról,	 feladatvégzésről	 szólt,	 hanem	az	 együttlétről	
is.	 Kedves	 felajánlásnak	 köszönhetően	 volt	 erre	 az	
alkalomra	 is	 egy	 kis	 sütemény,	 de	 a	 serény	 kezek	
munkálkodása	 közben	 az	 ugyancsak	 felajánlásból	
érkező	 sütőtök	 is	 elkészült	 a	 sütőben,	 és	 a	 diótörés	
mellett	megkezdett	beszélgetés	a	frissítő	fogyasztása	
közben	folytatódhatott.	Szolgálat	ez	mások	felé,	jelen	
esetben	a	hollandiai	magyar	testvéreink	irányába,	de	
hiszem,	 hogy	 e	 szolgálat	 a	 helyi	 közösségünket	 is	
építi,	erősíti.

Ez évben is volt gyülekezeti diótörés

Közösen készültünk karácsonyra
	 December	második	hétvégéjén	a	gyerekek	és	az	idősek	számára	is	volt	alkalom	az	
elcsendesedésre	a	gyülekezetben	rendezett	alkalmak	által.	
	 December	13-án	a	gyülekezethez	tartozó	gyerekeket	várták	adventi	játszóházba.	Itt	
a	karácsonyi	történetet	Molnár	Éva	lelkésznő	beszélte	el,	ami	a	gyermekek	élénk	figyelmét	
váltotta	ki.	Majd	karácsonyi	énekek	éneklését	követően	kézműveskedhettek	a	gyerekek	és	
karácsonyi	díszeket,	vagy	akár	szülőknek,	nagyszülőknek	szánt	ajándékokat	is	készíthettek	
gyülekezetünk	legkisebbjei.
	 December	 14-én	 délután	 a	 gyülekezet	 idős,	 nyugdíjas	 tagjaival	 telt	 meg	 a	
gyülekezeti	 terem.	Molnár	 István	 lelkipásztor	 a	 2Kor	 4,16	 alapján	 szólt	 a	 hallgatókhoz,	
kiemelve,	hogy	ha	a	test	elerőtlenedik	is	az	idős	korban,	a	lélek,	a	belső	ember	Isten	Lelke	
által	 meg	 tud	 újulni,	 s	 így	 idősen	 is	 lehet	 gyümölcsöző	 életet	 élni.	Az	 igei	 bevezetést	
követően	énektanulásra	és	versmondásra	 is	sor	került,	ami	a	délután	 további	 részében,	a	
szeretetvendégség	 közben	 is	 folytatódott,	 hiszen	 a	 jelenlévők	 közül	 többen	 elszavalták	
kedves	 versüket,	 elmondták	 rég	 megtanult	 imájukat,	 vagy	 közösen	 énekelték	 a	 kedves	
énekeket.
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 „...a	kutatások	szerint	tökéletes	bizony	létezik,	méghozzá	akkor,	ha	az	ajándék	megfelel	
hat	 feltételnek,	 azaz:	 személyre	 szabott,	 meglepő	 és	 luxus,	 illusztrálja,	 hogy	 az	 ajándékozó	
áldozatokat	hozott	érte	(pénzt,	időt,	energiát),	lényege,	hogy	az	ajándékozott	boldog	legyen	vele,	
és	ezt	a	célját	el	 is	éri.	Nem	egyszerű.	Ráadásul	mindig,	mindenkinek	úgysem	találhatjuk	meg	
tökéletes	ajándékot,	de	elég	jót	azért	könnyen	adhatunk.	Különösen,	ha	alkalmazzuk	mindazt,	amit	
az	ajándékozás	lélektanáról	tudunk.”	
	 	 	 							Ez	kell	a	tökéletes,	vagy	a	jó	karácsonyi	ajándékhoz	-	divany.hu

	 Tönkrement	 a	 telefonom	 térerő-érzékelője.	 Vettünk	 újat.	 Tönkrement	 a	 férjem	
telefonjának	 kijelzője.	Vettünk	 újat.	 Behalt	 a	 laptop,	 majd	 hétfőn	 bekrepált	 a	 mosógépünk	 is.	
Veszünk	újat.	Nem	mintha	úsznánk	a	pénzben,	ezért	először	szerelővel	szétboncoltattuk.	Túl	sokba	
kerül	 javíttatni,	 így	hát	újat	kell	vennünk.	Megdobjuk	majd	a	karácsonyi	eladási	 statisztikákat,	
pedig	nem	volt	szándékunkban	ilyen	jelentős	kiadásokat	vállalni.	Nem	is	vágytunk	ezekre,	sőt	nem	
is	ezek	a	tökéletes	ajándékok	szerintünk	és	számunkra.	Szükséges	dolgok.	Ennyi.
	 Ajándék:	 praktikus,	 haszontalan,	 élvezhető,	 elgondolkodtató,	 drága,	 olcsó,	 egyszerű,	
bonyolult,	társaságra	ösztönző,	megosztható,	különleges,	szokásos,	személyre	szóló,	tömegcikk,	
vágyott,	hanyagolható,	örökre	szóló,	egyszeri,	nagyszerű,	bolondos,	komoly,	ehető,	vitrinbe	tehető,	
megosztható,	 szétszedhető,	 csomagolt,	 bontatlan,	 elemes,	 kötött,	 szalagos,	 bolti,	 házi,	 vásárolt,	
kézzel	készített...	Ez	a	kedvencem.	Ez	az	 igazán	személyre	 szabott,	 erre	valóban	 több	energiát	
fordítunk,	mint	arra,	amit	a	bevásárlókosárba	teszünk,	és	letudva.
	 Nem	firtatom,	hogy	mennyire	igaz	a	díványos	állítás,	és	valóban	csak	ez	a	hat	feltétel	
adja	a	tökéletes	ajándékot,	még	csak	az	sem	érdekel,	hogy	az,	amit	adok	és	kapok	majd,	megfelel-e	
ezeknek	 a	 kitételeknek.	 Inkább	 Isten	 ajándéka	 érdekel!	Az	 első	 karácsony	 Isten	 szeretetének	
testet	öltése	Krisztusban.	Ő	az	AJÁNDÉK.	Csupa	nagybetűvel,	és	a	legnagyobb	Ő	betűvel.	Nem	
csupán	egy	kisded,	hanem	a	Megváltó.	Nézzük	csak,	trendi-e?	(A	kérdéssel	nem	szeretnék	senkit	
sem	 megbotránkoztatni,	 ha	 valaki	 furcsállja,	 akkor	 olvassa	 úgy:	 vizsgáljuk	 meg,	 lélektanilag	
tökéletes-e?)

	 1.	 személyre	 szabott:	 IGEN;	 "Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, 
földieké és földalattiaké."	(Fil	2,10)
	 2.	meglepő:	IGEN;	"Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről 
az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott..."	(Lk	2,17-18)
	 3.	 luxus:	 IGEN;	 "nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg 
atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, 
Krisztusnak a vérén."	(1Pt	1,18-19)
	 4.	az	ajándékozó	áldozatokat	hozott	érte:	IGEN;	"Isten formájában lévén nem tekintette 
zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát..."	(Fil	2,6-7)
	 5.	 az	 ajándékozott	 boldog	 vele:	 IGEN;	 "Boldogok, akik nem látnak, és hisznek."	 (Jn	
20,29)
	 6.	célját	eléri:	IGEN;	"Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki 
eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké."	(János	6,51)
 
	 Összegezve:	hat	igen,	azaz	100%.	Tökéletes	ajándék,	csak	fogadd	el!	Az	lesz	ám	az	igazi	
karácsony!!!
	 	 	 	 	 			Kutasiné	Molnár	Boglárka	(Forrás:	reposzt.hu)

TÖK - ÉLET - “S”
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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!

December 22. - Hétfő (Bűnbánati istentisztelet)
18:00	Királyhelmec

December 23. - Kedd (Bűnbánati istentisztelet)
18:00	Királyhelmec

December 24. - Szenteste
14:00	Királyhelmec

E	korábbi	istentisztelettel	lehetőséget	kívánunk	adni	
a	gyülekezeten	belüli	karácsonyi	ünneplésre	azoknak	
is,	akik	este	bátortalanul	indulnának	el	a	templomba,	

esetleg	korábban	akarnak	hazaérkezni.
15:30	Pólyán

17:00	Királyhelmec
Az	esti	istentiszteleten	ünnepi	műsor	lesz	bemutatva.

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

10:30	Királyhelmec,	úrvacsoraosztással
14:00	Pólyán	(legátus	szolgál)

15:00	Királyhelmec	(legátus	szolgál)

Visszatekintés 2014-re
2015.	január	1-én,	a	15:00	órakor	kezdődő	délutáni	istentisztelet	keretén	belül	

visszatekintünk	a	2014-es	esztendőre,	annak	eseményeire,	gyülekezeti	alkalmaira,	
vagy	éppen	a	gyülekezeten	belül,	Isten	kegyelméből	elvégzett	munkálatokra.	A	képes	
beszámolóra	a	gyülekezeti	házban	kerül	sor,	amelyre	szeretettel	várunk	mindenkit.		

December 26. - Karácsony II. napja
10:30	Királyhelmec	(legátus	szolgál)

11:30	Pólyán	(legátus	szolgál)
13:45	Szolnocska,	úrvacsoraosztással	

(legátus	is	szolgál)
15:00	Királyhelmec	(legátus	szolgál)

December 28. - Vasárnap
9:30	Pólyán

10:30	Királyhelmec
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	(gyülekezeti	ház)

- Ünnepi alkalmaink - 

Áldott adventi vÁrokozÁst, békés karÁcsonyt, 
és örömökben, ÁldÁsokban gazdag új esztendöt 

kívÁnunk minden kedves olvasónak.

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

Karácsony	ünnepén	Swanczer	Pál,	a	Selye	János	Egyetem	Református	Teológiai	Karának	első	éves	
hallgatója	szolgál	gyülekezeteinkben.	A	gyülekezet	hordozza	őt	és	szolgálatát	imádságaiban.


