
A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI 
REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA

2015/4

Ady Endre
Kis, karácsonyi ének

Tegnap harangoztak, 
Holnap harangoznak, 

Holnapután az angyalok 
Gyémánt-havat hoznak. 

Szeretném az Istent 
Nagyosan dicsérni, 

De én még kisfiú vagyok, 
Csak most kezdek élni. 

Isten-dicséretére 
Mégis csak kiállok, 

De boldogok a pásztorok 
S a három királyok. 

Én is mennék, mennék, 
Énekelni mennék, 

Nagyok között kis Jézusért 
Minden szépet tennék. 

Új csizmám a sárban 
Százszor bepiszkolnám, 

Csak az Úrnak szerelmemet 
Szépen igazolnám. 

Karácsony üzenete 
 
 A karácsonyi történet  még két évezred 
távlatából is ámulatba ejti az embert, és csodálattal 
tölti el szívét. Bizonyára így volt ez az első karácsony 
éjszakáján is. De amint eltűnnek az Istent dicsőítő 
angyalok és mennyei seregek sokasága, és ott 
maradtak a pásztorok az ismét mindent beborító 
sötétségben, csupán a szívükben visszhangzó 
élménnyel és a különös szavakkal, amiket hallottak, 
megszületik bennük az elhatározás: Járjunk e dolog 
végére, lássuk meg mi az igazság a hallott, csodálatos 
szavakból!
 Tudjuk, mit találtak útjuk céljához érve: 
semmi külső fényt és ünnepélyességet, de ott volt 
a Gyermek, akiről angyalok beszéltek. Isten tehát 
megtartotta szavát és megcselekedte, amit ígért. Pál 
apostol azt írja Titusnak: „Igaz ez a beszéd”, és azt kéri 
a hívőktől, hogy „igyekezzenek jócselekedetekkel 
elöljárni, mert ezek jók és hasznosak az embereknek”  
(Tit 3,8).
 Az Isten megtartott szava és cselekvése – és a 
mi cselekvésünk összefügg: előbbiből következhet az 
utóbbi. Gondoljunk és figyeljük Pál apostol tanítása 
szerint (Tit 3,4-8) az Isten cselekvését jelző három 
múlt idejű igére:
 Megjelent. „Istenünknek jóvolta és az 
emberek iránt való szeretete” az, amely Jézusban 
testet öltve megjelent. Ebben az isteni cselekvésben 
rendkívüli üzenet van. Nem lehet többé úgy élni, 
mintha Istennek ez a Jézus Krisztusban megmutatott 
jóvolta és szeretete nem jelent volna meg. És mivel 
Isten cselekvése folyamatos cselekvés, ezért ebben a 
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világban (jóvolta és) szeretete ma is megjelenik. Jaj azoknak az embereknek, akik Isten 
szeretetének bizonyságait elhallgatják. Jaj azoknak az igehallgatóknak, akik az ünnepi 
várakozás lezárt gondolataival vesznek részt az ünneplésben. Nem elég ismerni az ünnep 
tartalmát, és a sokszor olvasott igéket. Nem elég modern felfogásban tolmácsolni az igét. 
Számolni kell azzal a csodával, amit természetesnek ember soha nem tarthat, hogy Isten 
megjelent és megjelenik ebben a világban. Jóvolta és emberek iránti szeretete 2015-ben 
is valóságos és kézzelfogható: ahol embereknek igazságra és könyörületre, kenyérre 
és életlehetőségre van szükségük, ott akar segíteni. Ott akarja övéit különösképpen is 
felhasználni, hogy az Ő cselekvése cselekvésre indítson sokakat. Kifogásokat keresünk? A 
mai élet zajos zsúfoltságára hivatkozunk, vagy arra, hogy manapság az emberek már nem 
figyelnek Isten szavára?  Legyen jel számunkra a betlehemi zsúfolt vendégfogadó, ahol 
Isten mégis el tudta végezni cselekvését és megjelent az Isten Szeretete.  
 Megtartott. Hogyan lehetne nyugodtan, hideg természetszerűséggel tudomásul 
venni Istennek ezt a cselekvését?! Mi gyakran tükör elé állunk és vizsgáljuk saját 
vonásainkat. Gyakran kérdezzük emberek rólunk való véleményét és érzékenyen reagálunk 
minden kritikára. Mégis tudjuk, hogy vonásaink hamar elárulják az idő múlását, és 
cselekedeteink jócskán hagynak kívánnivalót maguk után. Isten azonban arra figyelmeztet, 
hogy hagyjuk abba önmagunk méricskélését: nincs időnk erre, cselekednünk kell 
felszabadultan a jót, megtartó Istenünknek minden emberre vonatkozó jóakaratát. Isten nem 
a mi cselekedeteinkért, hanem irgalmából és sokféle kegyelmi eszközével – keresztség, 
úrvacsora, hallott ige – megtartott és megtart most is, és megtart majd az ítélet napján.  
Nem kell-e annak, aki ezt komolyan veszi, sietve megindulnia emberekhez, közeliekhez 
és távoliakhoz, velünk egyező vagy tőlünk különböző emberekhez, hogy a megtartó Isten 
nevében szolgálatot vállaljunk válogatás és fenntartások nélkül?!
 Kiárasztott. Szentlelkének kiárasztása volt a Jézus Krisztusban magvalósult 
cselekvésének csúcspontja. E nélkül egyesek magánügye maradt volna az egész. E nélkül 
téves emberi tanítások és nézetek már régen elfedték volna Isten embermentő, üdvösséges 
cselekvését. De a Szentlélek kiárasztása megtörtént és tart még ma is. 
 Nekünk Krisztust befogadó hívő embereknek nem valami különleges extázissal 
járó lelki élményeket kell keresnünk. Az életet kell jobban megismerni és azt, hogy abban 
hová akar minket Isten állítani. Egyházat és az egyes keresztyén embert. Amikor az 
ember eljut a szolgáló egyház minden tevékenységében elkötelező gondolatához, akkor 
ezt a Szentlélek kiáradásának érezheti, érzi, és megtapasztalja, hogy ez az út Jézushoz köt 
bennünket, és ugyanakkor kortársainkhoz, népünkhöz és az egész embervilághoz. Isten 
cselekvése bennünket mozgósít, odaállít, ahol az igazságért, békességért, Isten jóvoltának 
érvényesüléséért cselekednünk kell valamit. 
 „Igyekezzetek hát a jócselekedetekkel elöljárni!” Így lehet a Karácsonyban kapott 
isteni ajándék drága üzenetté,  messzemutató útmutatássá, józan programmá és elkötelezéssé 
számunkra is. 
     Molnár Elemér



3

Az ajtó előtt állok...
 Íme az ajtó előtt állok és zörgetek: 
ha valaki meghallja az én szómat és 
megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele 
vacsorálok és ő én velem. (Jel 3,20)

 Aligha van ennél találóbb adventi 
kép: Jézus az ajtó előtt ál és zörget. Híres 
festők megfestették már. A hagyományos 
elképzelés szerint Jézus egy bezárt ajtó 
előtt áll szelíden, szomorúan, türelmesen 
és bebocsátásra vár. Nem kellene másképp 
megfesteni ezt a képet? Például így: egy belülről bezárt ajtajú házban nagy zenebona van. A 
bentlevők vitatkoznak, veszekednek, vagy éppen szórakoznak. Biztonságban érzik magukat. 
Nem veszik észre, hogy fejük felett kigyulladt a ház. Jézus látja ezt. Például a romániai 
eset, egy nagy házban nagy zaj, zenebona, egy diszkóban több százan vannak. Nem veszik 
észre, hogy ég a ház. Több mint százan életüket vesztették, agyontaposták egymást. Jézus 
látja ezt. Felismeri a halálos veszedelmet. Segíteni akar életeket menteni. Ezért törekszik 
bemenni a házba. Mivel azonban belülről van bezárva az ajtó, zörget és dörömböl. Mire 
figyelmeztet minket ez a kép? Arra, hogy odabent baj van, és bezárt ajtók mögött élünk. 
Össze vagyunk zárva gondjainkkal, félelmeinkkel, önző indulatainkkal, embertársainkkal. 
 Jézus segíteni akar. Ezért igyekszik bejönni hozzánk. Advent örömhíre az, hogy 
Jézus nem kivonul ebből a világból, hanem be akar jönni. Magunkra hagyhatna, de Ő 
szeretne megmenteni minket. Ezért ki akar szabadítani a halálos veszedelemből. 
Zörget és szól. Zörgetése lehet ítéletes és megrázó. Lehet ez a zörgetés próbatétel, betegség, 
kudarc, gyász. Néha Isten azért rázza meg életünket, hogy felfigyeljünk szavaira. Ha 
ilyenkor magunkba szállunk, elcsendesedünk, akkor meghallhatjuk halk és szelíd szavát, 
igéjét.
 Felelősségünk azért nagy, mert a zár belül van. Jézus nem tör be hozzánk. Nekünk 
kell megnyitni az ajtót. Ahol nyílik a zár oda ő bemegy. És ahova ő bemegy, onnan sok 
minden hiábavaló dolognak ki kell jönni. Aki vele közösségben van, az nem érezheti jól 
magát bűneiben. Olyan nagy változást jelent ez az ajtónyitás az életünkben, hogy arra csak 
azt mondhatjuk: Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Nem lenne jó kinyitni az 
ajtót?

 Fohász: Ez az Úr Jézus ma jött a földre, hogy áldást terjesszen az emberségre. 
Szálljon be hozzátok, legyen vendégetek, hogy ezt szent karácsony estét örömmel töltsétek. 
Ámen.

      Bányácski Béla
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Gyülekezetünkben történt
Presbiteri konferencia
 
 A legkeletibb református egyházmegyék számára második alkalommal szervezett 
a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség regionális presbiteri konferenciát, 
amelyre 2015. november 14-én templomunkban került sor. A zempléni és az ungi 
egyházmegyékből érkezett presbitereket és gondnokokat, valamint a távolabbról érkezett 
vendégeket Kendi Csaba, a Zempléni Egyházmegye esperese köszöntötte. Fekete Vince, a 
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház főgondnokának hegedűkíséretével felcsendülő 
Istent magasztaló éneklést követően Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület 
főgondnoka és a Magyarországi Református Egyház zsinatának világi elnöke a Jel 3,20 
alapján szólt a hallgatósághoz. Az áhítatot követően ugyancsak a Dunántúlról érkezett 
vendég osztotta meg gondolatait a presbiteri tisztségről, valamint a rövid szünet után a 
gondnoki tisztségről. Az egyházunk főgondnoka által vezetett alkalmon a jelenlévők 
kérdéseit is Dr. Huszár Pál válaszolta meg. A regionális presbiteri konferencia Molnár 
István és Molnár Elemér lelkipásztorok imájával és áldásával zárult, illetve a gyülekezeti 
otthonunkban megterített asztalok mellett folytatódott. 

Teológiai konferenciának adott otthont gyülekezetünk

 A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara (SJE RTK) első 
alkalommal szervezett nemzetközi konferenciát az intézmény falain kívül, s az őszi 
tudományos szimpóziumát 2015. november 19-20. napokon Királyhelmecen, a helyi 
református egyházközség gyülekezeti otthonában tartotta. A több hazai és határon túli 
társszervező bevonásával megvalósuló konferencián a vallási, az egyházi és a lelkészi 
identitás aktuális kérdéseit boncolgatták a jelenlévők. 
 Csütörtökön délután megtelt a gyülekezeti terem közelről és távolról érkező 
előadókkal, illetve hallgatókkal, s Fazekas Lászlónak, a Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház püspökének nyitó áhítatával kezdetét vette mind az egyetem, mind a Zempléni 
Egyházmegye számára rendkívülinek nevezhető alkalom. Lévai Attila, a SJE RTK 
dékánja felolvasta az egyetem rektorának, Tóth Jánosnak az üdvözlő levelét, majd ő maga 
köszöntötte a jelenlévőket, és fejezte ki örömét és háláját a konferencia megvalósulása 
kapcsán. A felvezető előadást Somogyi Alfréd, a SJE RTK Egyháztörténeti Tanszékének 
tanára tartotta „Az identitás” címmel. Előadásában jó alapot vetett a két napos tanácskozás 
témáinak, amelyek közül a soron következő előadást Fodor Ferenc, a Sárospataki Református 
Teológiai Akadémia tanszékvezető tanára tartotta a következő címmel: „A prófétai lelkület, 
mint a lelkészi identitás meghatározója – ószövetségi példákon keresztül”. Czinke Zsolt 
doktorandusz a gályarab prédikátor, Bátorkeszi István életén keresztül közelítette meg az 
identitás témáját. A konferencia első napjának estéjén Pálfi Józseftől, a Partiumi Keresztyén 
Egyetem tanszékvezetőjétől a partiumi és erdélyi helyzetet ismerhették meg a jelenlévők 
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a lelkészi, az egyházi és az ehhez szorosan kapcsolódó nemzeti identitás vonatkozásában; 
Géresi Róbert a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese ugyanebben 
a témában a felvidéki helyzetet mutatta be a hallgatóságnak. Molnár János, a SJE RTK 
dékánhelyettese az arab világ vallási és nemzeti identitását vetette össze az európai, 
közelebbről a felvidéki magyar önazonosságának a megélésével. Az estet a királyhelmeci 
lelkipásztornak, Molnár Elemérnek az áhítata zárta, amit még a közös vacsora követett.
 A konferencia második napja Kendi Csabának, a Zempléni Református 
Egyházmegye esperesének az igemagyarázatával kezdődött. Bohács Béla, az Eperjesi 
Egyetem Görögkatolikus Teológiai Karának tanszékvezető tanár előadása által a görög-
katolikus egyház múltján és jelenén keresztül kaphattunk némi rálátást a felekezeten belüli 
lelkészi és egyházi identitásra. A katolikus kitekintést követően Kocsev Miklós, a SJE 
RTK tanszékvezető tanára a lelkészi identitás aktuális kérdéseinek témáját a gyakorlati 
teológia oldaláról közelítette meg előadásában. A nemzetközi konferencia utolsó előadását 
Lévai Attila dékán tartotta, aki számot adott a teológiai kar tudományos munkásságáról, 
az elmúlt években megjelent könyvekről, kiadványokról. Záró szavaiban előrevetítette 
a Királyhelmecen megtartott nemzetközi tudományos konferencia anyagának kiadvány 
formájában történő megjelenését is. Utalt rá, hogy bár először szervezett a teológiai kar 
külső helyszínen konferenciát, de mivel fontosnak tartja a kar tudományos munkásságának 
megismertetését távolabbi régiókban is, valószínű, hogy a jól sikerült tudományos 
értekezést követően a jövőben máshol is szerveznek majd hasonló alkalmat. A dékán záró 
mondatait követően az esperes köszönte meg, hogy a nagy távolságot áthidalva a Zempléni 
Egyházmegye területére hozták a témáját illetően is rendkívül fontos és időszerű nemzetközi 
tudományos konferenciát.

Adventi készülődés
 
 Az idén is megszerveztük a már hagyományosnak mondható alkalmainkat a 
gyülekezetben, amelyeken volt lehetőségük úgy az időseknek, mint a gyerekeknek együtt 
lenni, beszélgetni, készülni az ünnepre.   
 Még advent előtt valósult meg az az alkalom, amelynek célja a gyülekezet 
területén megtermett diónak a megtisztítása. Évek óta megszervezzük a diótörő akciót, 
mivel a megtisztított diónak nagyon örülnek a hollandiai magyar gyülekezetben, ahol az 
ünnepek tájékán diós bejglivel kedveskednek Hollandia egész területéről a Vianen-i Magyar 
Otthonba érkezőknek. Idén is szép számmal gyűltek össze egyháztagok a diótörésre, hogy 
ezúttal a fizikai munkájukkal szolgáljanak gyülekezetünk, és távol élő testvéreink irányába.
 Advent első vasárnapjának délutánján gyülekezetünk nyugdíjas korú tagjait 
vártuk, hogy elinduljunk adventi utunkon, és közösen adjunk hálát a kapott évtizedekért, 
egyházközségünk időseiért. Molnár István lelkipásztor Ézsaiás 46,4 alapján szólt a 
jelenlévőkhöz, az ige szavait, Istenünk ígéretét hangsúlyozva: „Vénségetekig ugyanaz 
maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek 
meg”. A délután hátralevő részében több szavalatot, egy-egy könyörgést is meghallgattunk, 
és Molnár Elemér esperes úr vezetésével sok kedves éneket elénekeltünk megélve az 
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együttlét, a közös Isten-dicséret, vagy éppen a készített finomságoknak köszönhetően 
a közös étkezés örömét. Urunknak legyen hála gyülekezetünk időseiért, az idősen is 
szolgálókért, a megvalósult alkalomért.
 A hála ott lehet a szívünkben akkor is, ha gyülekezetünk gyermekeire gondolunk. 
Őket, a gyerekeket tartva szem előtt szerveztük meg az ugyancsak hagyományosnak 
mondható adventi játszóházat december 12-én. Az alkalmat Molnár Éva lelkésznő 
vezette, s a karácsonyi evangéliumot is ő adta át gyerekeknek érthető módon. A délután 
nagyobb részében kézműves foglalkozásba kapcsolódhattak a gyerekek, s az ünnephez 
köthető ajándékokat, tárgyakat készíthettek, vihettek haza és akár ajándékozhatták tovább 
szeretteiknek. 

Jótékonysági koncert volt templomunkban
 
 A Királyhelmeci Református Egyházközség jótékonysági koncertet szervezett 
orgonája felújítására, amely koncerten a helyi Művészeti Alapiskola diákjai és tanárai 
léptek fel. 
 2015. december 11-én szépen megtelt templomunk gyerekekkel és szüleikkel, 
felkészítő, a koncerten is előadó zenepedagógusokkal, és nem kis számban hallgatósággal, 
hogy az adventi koncerten csendesedjen a lélek, s mindemellett még egy jó ügy, jelesül 
az orgona felújítása támogatva legyen. A koncert kezdetén Molnár István lelkipásztor 
köszöntötte az egybegyűlteket, és röviden beszámolt az orgona múlt század elején történt 
építéséről. Angster József pécsi orgonaépítő mester által tervezett és épített orgona 
közadakozásból készült el, s talán éppen ezért is kezdett el jótékonysági koncertben 
gondolkodni a gyülekezet az orgonafelújítás anyagi hátterének tervezésekor. Az első ilyen 
jellegű rendezvény fellépői kapcsán kire is gondolhattak volna, mint a helyi zeneiskola 
tanulóira és oktatóira, akik szívesen tettek eleget a kérésnek – említette bevezetőjében a 
lelkipásztor, majd Penťová Dianat, a királyhelmeci Művészeti Alapiskola igazgatónőjét kérte 
fel köszöntő szavai elmondására. Az igazgatónő beszédében kifejezte örömét annak kapcsán, 
hogy szerepet tudnak vállalni a református gyülekezet céljának elérésében, és a koncerten 
egy-egy szeletét nyújtják át iskolájuk sokoldalú zenei tevékenységének. Bizodalmát fejezte 
ki annak kapcsán, hogy a megújult orgona hangzásával újra gazdagítja majd a következő 
generációk lelki és kulturális épülését. Ezt követően a Művészeti Alapiskola nagy létszámú 
gyerekkórusát Balla Viktória, a zeneiskola tanára konferálta fel, aki a kórus vezetőjeként, 
de az egész koncert bemondójaként volt jelen. A gyerekkórus az est folyamán többször 
énekelt, a karácsonyi énekeik mellett református zsoltárokkal is színesítették a jótékonysági 
koncert repertoárját. A koncertre érkezők sokféle hangszert hallhattak, hiszen az előadók 
a szaxofontól a furulyán, dobon át, a klasszikus zongoráig, vagy éppen az orgona és a 
csembaló hangszerekig sok mindent megszólaltattak. Az előadásmód is változatos volt, 
mivel az egyszemélyes előadás mellett volt gyermek és felnőtt négykezes, de a különböző 
hangszerek együttes megszólaltatásával is sokakat örvendeztettek meg az előadók. A 
hangszeres zeneműveken és a kóruséneklésen túl egyszemélyes előadásban is hallhattak 
éneket a jelenlévők, de részük lehetett egy ének hat diák általi előadásában is. A közel 
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kétórás koncertet az énekkar előadása zárta, amelynek utolsó énekébe, a közismert Csendes 
éj énekbe a koncertre érkező vendégek közül is többen bekapcsolódtak. 
 Jótékonysági koncert volt a református templom orgonájának felújításáért, a 
perselyadomány ezt a célt szolgálta, azonban a jótékonykodásnak sokféle jelét lehetett látni 
a koncerten a tényleges pénzadomány mellett. A gyerekek jótékonykodtak odaszánásukkal, 
a pedagógusok felkészülésükkel és a gyerekek felkészítésére szánt idejükkel, de 
meggyőződésem, hogy a jelenlévők kivétel nélkül jótékonykodtak saját maguk irányába 
is – ha lehet ilyet mondani –, hiszen az ünnep előtti rohanásban megállva, a péntek esti 
megszokott tevékenységeket elengedve, megengedték lelküknek a zenére, s a zene 
harmóniái, az énekek szövegei által a karácsonykor emberré lett Istenre figyelést.

Az ajtóban álló idegen
 
 Havas karácsonyeste volt. A meleg házban vidáman ragyogtak a karácsonyfa fényei, alatta 
ott sorakozott tucatnyi ajándék. Anya és a gyerekek ünneplőbe öltözve készülődtek a templomba. 
„Gyere velünk” – kérték apát, mert nagyon szerették.  „Én aztán nem” – csattant fel. „Én nem hiszem 
el ezt a sok vallásos szemetet”.
 A felesége évek óta próbált neki Jézus Krisztusról és az általa felkínált üdvösségről beszélni. 
Arról, hogy Isten Fia hogyan lett emberré, hogy megmutassa nekünk az utat a Mennybe. „Ostobaság” 
– mondta erre mindig a férfi.
 A család elindult a templomba, és a férfi egyedül maradt kényelmes kis vidéki házukban. 
Egy pillantást vetett az ablakon át a hideg havas tájra. Aztán a tűz felé fordult, hogy melegedjen. 
Ahogy azonban elfordult, szeme sarkából valami mozgást észlelt kinn a hóban. Újra odapillantott. 
Cicák! Három kiscica sétált el lassan az ablak előtt. „Az ostobák” – gondolta. „Meg fognak fagyni!” 
Felvette a kalapját és kabátját, és kinyitotta az ajtót. A jeges téli szél megborzasztotta. „Gyertek ide, 
cicuskák! Gyertek be ide ahol meleg és étel vár benneteket! Odakint elpusztultok.” A cicák azonban 
elfutottak, megijedve az ajtóban álló idegentől. 
 A férfi kilépett. „Gyertek vissza! Ne féljetek! Meg akarlak menteni titeket!” A cicák azonban 
eltűntek. Túl késő volt.
 „Nos, én minden tőlem telhetőt megtettem értük” – motyogta magában a férfi. „Mit 
tehettem volna még? Nekem is macskává kellene válnom ahhoz, hogy elérjem és megmentsem őket. 
Ha macskává válnék, elmondhatnám és megmutathatnám nekik. Akkor hinniük kellene nekem, hacsak 
nem bolondok.”
 Ahogy visszatért az ajtóhoz, a távolban megkondultak a harangok. A férfi egy pillanatra 
megállt és hallgatózott. Aztán bement a tűzhöz, letérdelt, és sírva fakadt. (Wayne Rice)
 
 A történetben szereplő férfi nem tudott macskává változni, hogy megmentse a hidegben 
fázó cicákat, az Isten viszont emberré lett, hogy megmentsen minket. Az Úr Jézus azért született meg 
első karácsony napján Betlehem városában, hogy emberi nyelven hívogasson minket a biztonságos 
meleg házba. Ő annyira szeretett, szeret bennünket, hogy hajlandó volt vállalni a kiszolgáltatottságot, 
a fájdalmat, sőt a hálált is, csakhogy mi megtalálhassuk a meleg, biztonságot nyújtó házat, az igazi 
otthonunkat már itt a fagyos világban. 
 Az Isten kinyitotta a biztonságos meleg hajlék ajtaját; nyitva áll az ajtó mindenki előtt, aki 
csak hallgat az Ő hívására. Figyelj Jézus szavaira, ne fuss el tőle, hanem fuss felé, mert Ő az, aki 
megmentheti életed a „fagyhaláltól”! 
        Molnár Éva
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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 21. - Hétfő (Bűnbánati istentisztelet)
18:00 Királyhelmec

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

December 23. - Szerda (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
15:00 Királyhelmec

Visszatekintés 2015-re
2016. január 1-én, a 15:00 órakor kezdődő délutáni istentisztelet keretén belül 

visszatekintünk a 2015-ös 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.  

- Ünnepi alkalmaink - 

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

kívÁnunk minden kedves olvasónak.

December 26. - Karácsony II. napja
9:30 Pólyán

10:30 Királyhelmec
13:30 Szolnocska, úrvacsoraosztással 

15:00 Királyhelmec

December 27. - 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 otthon)

A betegek és idősek részére háznál, 
betegágyon, a kórházban, vagy idősek 

otthonában is kiszolgáljuk az úrvacsorát. 
Az úrvacsorával élni kívánók igényüket 

jelezzék a Lelkészi Hivatalban. 


