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 Jogos lehet a kérdés és a felvetés, hogy 
van-e valami, amire az Istennek szüksége van. 
A hitünkből kiinduló logika mentén haladva a 
válaszunk az lehetne, hogy nincs ilyen, hiszen 
minden az Istené. A Szentírás számtalan helyen 
bizonyságot tesz arról, hogy az egész teremtett 
világ, annak minden látható, sőt még a láthatatlan 
része is az Istené. Ilyen módon, mindennel az 
Isten rendelkezik, neki minden felett van hatalma, 
Ő mindenen uralkodik. Mindemellett az is igaz, 
hogy az Úrnak is van szüksége, neki is van 
bizonyos helyzetekben igénye, amire utalva kér, 
olykor határozottan parancsol, amit elvár, aminek 
a megcselekvését megköveteli az embertől. Az 
emberré lett Isten, Jézus Krisztus földi életének 
eseményeiben különösen látjuk azt, hogy van, amit 
Ő maga is kér, mert szüksége van rá. Érthető is 
ez, hiszen a bűnt kivéve Ő mindenben hasonló lett 
hozzánk, amikor felvette a mi emberi létformánkat, 
így a szükségletei is emberi szükségletek lettek. 
A Biblia beszámol arról, hogy megéhezett, vagy 
megszomjazott, de előfordult, hogy elfáradt és 
pihenésre volt szüksége. 

Túrmezei Erzsébet:
Elindulni a kereszt alól

Boldog titok: a Golgotán
kezdhetek el minden napot,
megköszönve a meghálálhatatlan,
csodálatos áldozatot
s akkor csupa fény lesz a reggelem,
minden úton ez a fény jár velem.

Hisz bűnteher és gondteher
lehull és ottmarad
a szabadulást hirdető
krisztuskereszt alatt!
Szabad szívvel, kézzel indulhatok,
ha várnak rám az új feladatok.

Biztatóbb, szebb és boldogabb 
új reggel lehet-e:
elindulni, mint Isten 
megváltott gyermeke,
kinek szíve szeretetről dalol,
a Golgotáról, a kereszt alól.

Az Úrnak van szüksége rá(d)

 A virágvasárnapi történetben arról olvasunk, hogy amikor Jézus virágvasárnap 
Jeruzsálemhez közeledett és már az Olajfák hegyénél járt elküldött tanítványai közül kettőt 
a közeli faluba, hogy hozzanak el neki egy szamárcsikót, amin még nem ült senki. Azt 
is elmondta, hogy ha valaki számon kérné őket, hogy miért viszik el, hova viszik azt az 
állatot, csak annyit mondjanak: az Úrnak van szüksége rá. Így is lett, hiszen gyakorlatilag 
úgy történt a szamár megkeresése, elkötése, ahogyan Jézus megmondta, s az előre vetített 
párbeszéd is lejátszódott, vagyis a gazda jogosnak nevezhető kérdésére, hogy miért is oldják 
el a szamárcsikót, azt felelték a tanítványok: az Úrnak van szüksége rá. Elgondolkodtató, 
hogy a gazda nem kérdez tovább. Nem firtatja, hogy mit akar vele kezdeni, vagy hogy mi 
haszna lesz neki ebből, esetleg mikor kerül vissza hozzá. Szüksége van rá az Úrnak, hát 
akkor rendben van. Tessék, mehet, vigyétek… 
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 Milyen egyszerű is ez így. Minden különösebb töprengés, mérlegelés nélkül 
adja a gazda a szamarát és részese lesz az üdvtörténetnek, ő is hozzá tesz valamit a világ 
megváltásához. Egy állat, egy szamár, egy kicsiny részlet, ami által mégis a régi zakariási 
prófécia teljesedik be, aki a virágvasárnapi események megtörténte előtt így írt: Örvendj 
nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és 
diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán (Zak 9,9). Az a gazda egy pillanat 
alatt megértette, hogy itt ki kérését teljesítheti, kinek segíthet, ki az, aki őt most valami nagy 
eseménybe vonja be. Vagy az is lehet, hogy ott, akkor mindezt fel sem fogta, nem gondolta, 
csak egyszerűen engedett a tanítványoknak és engedelmeskedett az Úrnak. Odaadta azt, 
amire szüksége volt. 
 Elgondolkodtató és ugyanakkor megindító, hogy bár minden az Istené, de Ő mégis 
embereket von be a maga terveibe, sőt emberek által viszi véghez a terveit. Ha csak Jézus 
jeruzsálemi bevonulását, vagy a nagypénteki és húsvéti eseményeket nézzük, abból is az 
látszik, hogy Isten emberek által cselekszik. Említhetnénk cirénei Simont, aki segített vinni 
Krisztus keresztjét, vagy arimátiai Józsefet, aki a saját sírjába temeti Jézust, de folytathatnánk 
a sort az asszonyokkal, akik elsőként értesülnek a feltámadás híréről és viszik tovább az 
evangéliumot. Isten használja az embert terve véghezvitelében és kéri, elkéri az embertől 
azt, amire szüksége van. És rajtunk áll, hogy engedünk-e neki, engedelmeskedünk-e 
akaratának, hogy teljesítjük-e kérését. Ez mindig rajtunk áll. És valóban vehetjük ezt 
teljesen személyesen, hiszen Isten ma is hasonlóképpen cselekszik és ma is embereket von 
be, minket használ fel terve véghezvitelére. Nem azért mert másként nem tudná szándékát 
véghezvinni, vagy tervét e világon megvalósítani – Isten Ő, ég és föld Ura –, hanem mert 
egyszerűen Ő így akarja. Ahogyan virágvasárnap elkérte a szamárcsikót a gazdától és nagy 
terve részévé tette, úgy tőlünk is sok mindent kér és sok mindenre mondja, hogy szüksége 
van rá, hogy akarata megvalósuljon. Lehet, hogy minket ma már nem szamárcsikót kérve 
akar használni, hanem mást kér és vár tőlünk. Olykor talán az időnkre van szüksége az 
Úrnak, mert azt akarja, hogy dolgaival többet foglalkozzunk, vagy a magunkra szánt időből 
többet szánjunk másokra, ilyen módon is szeretetünket kifejezve. Néha a tudásunkat kéri, 
mert azzal lehetünk segítségül az egyház, a gyülekezet növekedésében, vagy azzal lehetünk 
mások szolgálatára. Máskor a hitünkről való bizonyságtételt követeli meg, mert így akar 
másokat elérni, általunk akar másokhoz szólni. Olykor az anyagi javainkra, a pénzünkre 
tart igényt, mert az Ő földi egyháza építésére, vagy mások megsegítésére való összeget 
is a mi pénztárcánkban helyezte el. És kéri az odaszánt, szolgáló életünket, mert a világ 
evangelizálását ilyen módon tervezte el, de ilyen módon tervezte a hit továbbadását a saját 
családunkban, vagy településünkön is. 
 Sokféle helyzetben és különböző módon szól hozzánk az Úr – néha más 
tanítványokat is bevonva – és kér bennünket. Nem azért mert nem tudna nélkülünk 
cselekedni, hanem mert minket is terve megvalósulásának részesévé akar tenni, részessé az 
egyház építésében, az evangélium terjedésében, mások üdvösségének munkálásában. Ő kér, 
megbíz, felhatalmaz, használ, mert ránk, gyarló, sokszor kicsinyhitű, de mégis megváltott 
és szeretett gyermekeire van szüksége. Az Úrnak van szüksége rá(d)!

      Molnár István
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Nem akarok másról tudni

 Mert úgy határoztam, hogy nem tudok 
közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla 
is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

 Pál apostol tudta, hogy mi történik 
Korinthusban. Tudta, hogy csak egyetlen 
módon nyerheti meg őket Krisztusnak, 
nevezetesen ha Krisztust mint megfeszítettet 
mutatja be nekik. Látod, hogy Pál 
Korinthusban nemcsak megváltásról, hanem sokkal inkább a keresztről beszélt? Krisztus 
volt igehirdetéseinek tartalma, azonban a legnagyobb megalázottság állapotában lévő 
Krisztusról beszélt. Mint megfeszítettet mutatta Őt nekik. Vajon nagy dicsőség szerezhető-e 
így? Nyugodtan elmondhatjuk: így semmiféle dicsőséget nem lehet kivívni. A kereszthalál 
a legszégyenletesebb halál, amit csak el lehet képzelni. Pál éppen ezért arra emlékezteti 
őket, hogyan jutottak hitre annak idején. Nem az ő ékesszólásának köszönhetően, hanem 
azáltal, hogy Krisztust mint megfeszítettet mutatta be nekik. Pál nem hatalmasságként 
járt köztük, nem olyan valakiként, akire büszkék lehettek. Erőtlenség, félelem és nagy 
rettegés – ezek voltak azok az érzések, amelyek betöltötték, amikor megjelent náluk. Ilyen 
érzésekkel a világban nem sokra viszi az ember. És ezt mondá nékem: Elég néked az én 
kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el (2Kor 12,9). Így tehát csak Isten 
ereje oltalmaz és tart meg téged a helyes úton. 
 Az Úr Jézus sokkal többet készített el számodra, nem csak annyit tett érted, hogy 
mint megfeszített rendbehozta a dolgaidat Istennél. Azt szeretné, hogy örvendj annak, 
hogy Ő most Istennek jobbján ül a mennyben. Erről olvashatsz a kolossébeliekhez és 
az efézusiakhoz írt levelekben. Az előbbiben ezt olvashatjuk Krisztusról: Benne van a 
bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve (Kol 2,3). Az efézusbeliekhez írt levél Isten 
sokféle bölcsességére utal (Ef 3,10). Mindebből semmit nem értünk, ha még mindig e világ 
bölcsességével foglalkozunk, vagy a világ nagyjait csodáljuk csupán. Egyszer ez mind 
megsemmisül, mint ahogyan olvashatjuk is: A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; 
de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké (1Jn 2,17). Ez azt jelenti, hogy a hitetlenek 
nem láthatják ezt a bölcsességet. Istennek ez a bölcsessége öröktől fogva létező. Nem lehet 
megnevezni olyan időpontot, amikor Isten szert tett erre a bölcsességre. Ez a bölcsesség 
éppen olyan örök, mint Ő maga. Minél többet foglalkozunk az Úr Jézussal, annál jobban 
felragyog az életünkben Isten bölcsessége, és ez az amit Isten látni szeretne. 
 
     Bányácski Béla
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Gyülekezetünkben történt
Jézus példázataiból vizsgáztak

 Isten igéjével élők egyetértenek abban, hogy a Szentírás nem versenyhelyzet 
generálására, vagy személyek, esetleg gyülekezetek közötti versengés munkálására adatott, 
de megoszlanak a vélemények arra vonatkozólag, hogy egyáltalán lehet-e, szabad-e a 
Bibliát, pontosabban a bibliaismeretet vetélkedő tárgyává tenni. A Zempléni Református 
Egyházmegyében 2018. március 10-11. napokon sorra került egyházmegyei bibliaismereti 
vetélkedőn résztvevő gyerekek és felnőttek felkészültségét és a vetélkedőre való 
készülődését látva, bátran kijelenthető, hogy kellenek az ilyen alkalmak, mert hasznosak 
Isten üzenetének megismerése és a bibliaismeret elmélyítése tekintetében. 
 Az egyházmegyében idén is a királyhelmeci gyülekezet vállalta a szervezés 
feladatát, de a feladat nagy része a vetélkedőt megelőző hetekben a bekapcsolódó 
gyülekezetekre, illetve a vetélkedőn résztvevő gyerekekre és felnőttekre hárult, akik 
a rendszeres találkozásaik során Jézus Krisztus példázataival ismerkedhettek meg. 
Március 10-én gyerekek töltötték meg a királyhelmeci gyülekezeti otthont. Molnár Éva 
helyi lelkésznő köszöntése, valamint Böszörményi Tamás nagykövesdi lelkipásztor 
énekvezetését követően, Langschadl István kiskövesdi lelkipásztor igei üzenetet adott át a 
gyerekeknek, akik nyilvánvalóan „vették az üzenetet” és a 2Tim 3,16 alapján értették meg, 
hogy a teljes írás Istentől ihletett, s hogy az hasznos már az ő korukban is. A 17 csoport 
három kategóriában versenyzett, de az eredmények ezúttal is az alapos felkészültségről 
tanúskodtak. A papír alapú tudásfelmérést követően – a különböző helyről érkező csapatokat 
megkeverve –, ügyességi feladatokkal megtűzdelt, játékos vetélkedő vette kezdetét, ahol 
már kicsit felszabadultabban, a saját csapattársnak olykor egészen hangosan is szurkolva 
adtak számot a gyerekek a megtanultakról. Valószínűleg az eredményhirdetés sem szegte 
senkinek a kedvét, hanem inkább meghozta és kedvet adott a folytatáshoz, ahogyan azt egy, 
a dobogó legfelső fokáról most lecsúszó csapat meg is fogalmazta: „jövőre is jövünk”.
 A felnőttek számára másodszor lett megszervezve a bibliaismereti vetélkedő, 
amelyre március 11-én került sor. A gyülekezeti otthont megtöltő felnőttek számából is 
nyilvánvaló volt, hogy az idén a tavalyinál is többen jöttek, s örvendetes, hogy több gyülekezet 
érkezett két csoporttal. A felnőttek is Jézus példázataival foglalkoztak, s a felkészülési 
időszakban több bibliaórás közösségben is ezek a témák jöttek elő, ami nyilvánvalóan 
segítséget jelentett a példázatok megismerésében és elmélyítésében. A résztvevőket Molnár 
István helyi lelkipásztor köszöntötte. Böszörményi Tamás nagykövesdi és Kiss Miklós 
örösi lelkipásztorok vezették gitárkísérettel az éneklést, ami nagyban segítette az igére 
figyelést, az arra való elcsendesedést. Kendi Csaba bacskai lelkipásztor, az egyházmegye 
esperese a 62. zsoltár írójának szavait idézve mutatott rá az Istennél való elcsendesedés 
fontosságára, az elcsendesedés egyetlen lehetséges módjára. A kilenc gyülekezetből érkező 
tizennégy csoport tagjai a gyerekekhez hasonló ügyességgel oldották meg a feladatokat 
és adtak számot a tudásukról. A feladatlapok javítása alatt volt lehetőség a beszélgetésre, 
ismerkedésre, a helyiek által készített frissítő fogyasztására, de voltak, akik a vetélkedő 
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Házastársi est

feladatait beszélték át csoporttársaikkal, vagy éppen az adott válaszok helyességéről akartak 
meggyőződni felkészítő lelkészeiket kérdezve. Az eredményhirdetésre természetesen a 
felnőttek is vártak, de szégyenkezni ezúttal sem kellett senkinek, hiszen elmondható, hogy 
a közös együttlétek és a megtanult példázatok által mindenki nyert, amit a bibliaismereti 
vetélkedő csupán megerősített.
 A királyhelmeci gyülekezet gyermekei és felnőttei között is vannak ilyen módon 
nyertesek, akik Jézus urunk példázatainak alaposabb ismerői lehettek a felkészülés 
folyamán, és részt vettek a vetélkedőn képviselve egyházközségünket. A gyerekek középső 
kategóriájában Csomós Márton, Fekete Ádám és Miklós Ádám képviselték a gyülekezetet 
és a számadáskor a képzeletbeli dobogó harmadik fokára sikerült jutniuk. A legnagyobbak 
kategóriájában első helyezést ért el a királyhelmeci csoport, amelynek Kresťanko Dániel, 
Majer Noémi és Murinčák Bettina voltak a tagjai. A felnőttek között Kinlovics Zsuzsa 
és Kovács Sarolta képviselte szépen a gyülekezetet. Ezúton is köszönetet mondunk a 
vetélkedőn résztvevőknek egyházközségünk képviseletéért, valamint azon szülőknek és 
presbitereknek is, akik hozzájárultak segítségükkel, felajánlásukkal a vetélkedőket követő 
szeretetvendégséghez. 

 Egyházunk az idei esztendőt a család évének jelölte ki, amely által is szeretné 
hangsúlyossá tenni a család szerepét a világban és az egészséges társadalomban. A 
Szentírás nyilvánvalóvá teszi a család fontosságát, s azon belül is a férfi és nő kapcsolatát, 
vagyis a házasság kötelékét, amit ilyen módon szent, azaz Istentől eredő kapcsolatnak 
tartunk. Ezért is szerveztük meg a királyhelmeci gyülekezetben 2018. március 9-én először 
a házastársi estnek nevezett alkalmunkat, amelyre a gyülekezethez tartozó házastársakat 
vártuk. Az alkalommal nem titkolt cél volt a kapcsolatteremtés, az egy gyülekezethez 
tartozó házastársak megismerkedésének lehetősége, de a házassági kapcsolatról, jelesül a 
különböző szeretetnyelvekről való tanítás is része volt az estének. Az ember társas lény, 
kapcsolatokban éli mindennapjait, így ismeri meg a másikat, de a másikkal való kapcsolatban 
ismeri meg önmagát is. Ezért is fontos, kapcsolatainkra nézve hasznos, ha időnként ilyen 
jellegű alkalmak is megvalósulnak a gyülekezetben, és ha a hitbeli épülés mellett az 
önismeretben, vagy társunk megismerésében is előbbre jutunk, az is csak kapcsolatunkat 
erősíti. Bízunk abban, hogy a család évében egyházközségünkben is hangsúlyozni tudjuk 
a család fontosságát és rá tudjuk irányítani sokak figyelmét kapcsolataink megerősítésének 
szükségességére. 

Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, 
eltemették, és feltámadt a harmadik napon 

az Írások szerint.
(1Kor 15,3-4)
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 A Királyhelmeci Református 
Egyházközségben évek óta 
folyamatosan építünk és újítunk, ami 
nagyrészt az épületek megléte és állaga 
miatt szükséges. Ez a folyamatos 
munkavégzés nem a gyülekezet 
elöljáróinak belső szüksége, hanem az 
adott helyzet és lehetőség megkövetelte 
szükség, amibe bele kell állni, hiszen 
az egyház, a gyülekezet vagyonával 
kiváltképpen jól kell sáfárkodni. A parókia és templom kilencvenes évekbeli felújítási 
munkálatai után a gyülekezeti otthonunk készült el, aminek szükségességét leginkább az 
idő, illetve a gyülekezetben lévő alkalmak, s az épület napi szinten való használata igazol. 
A templomunkról sem feledkeztünk el, s annak teljes külső felújítása ugyancsak komoly 
beruházás volt a gyülekezet részéről, és ma Urunknak lehetünk hálásak ezért is. Meg 
kell említeni a rendszerváltást követően visszakapott egykori iskolaépület felújítását is, 
amelyhez egy lépcsőház is lett építve az épületet kiszolgáló helyiségekkel, s a tetőtérben 
hat vendégszoba lett kialakítva. Ez épületünk meglévő helyiségeiben egyházunk Diakóniai 
Központjának irodája működik és az újonnan kialakított helyiségek műszaki átadása 
folyamatban van, vagyis reménységgel lehetünk, hogy ez az egyházi ingatlan is hasznos 
lesz mind gyülekezetünk, mind nagyobb egyházi közösségünk számára. 
 A két komoly beruházás mellett is voltak kisebb felújítási, javítási munkálatok, 
amelyek sorában a parókia udvarának térkövezését, vagy a Templom sor utcától lévő 
támfal megerősítését lehet megemlíteni. Mindezek mellett az elmúlt években gondolni 
kellett a másik Fő utcai épülettel is, amelynek helyiségei bérbe vannak adva. Fontos volt, 
hogy az épület legszükségesebb jaításait elvégezzük, hiszen a bérletből befolyó összeg a 
gyülekezet gazdálkodásának, anyagi hátterének, s így az említett felújításoknak is egyik 
bevételi forrását jelentette. Így az elmúlt években kicseréltettük az épület nyílászáróit, s 
kiépíttettük a központi fűtést az épületben. Ugyanakkor ez épület folyamatos amortizációja 
nyilvánvalóvá tette, hogy mielőbb a teljes felújításon kell itt is gondolkodni. A tető több 
helyen – a foltozások, javítások ellenére is – beázik. A vízvezeték az elmúlt télen komoly 
gondokat okozott az épületben és sajnos a vakolat is sok helyen mállik és hullik, ami nem 
csupán esztétikailag rossz látvány a város szívében. Istennek legyen hála, hogy eljött annak 
is az ideje, hogy ez épületünket is rendbe tegyük, s ami talán elmaradt, vagy amit talán 
még a múlt rendszer örökségeként kaptunk az épületben, azt most kijavítsuk, felújítsuk. 
Egyetemes egyházunk és egyházmegyénk elöljárói is fontosnak tartják az épület felújítását, 
s Magyarország kormányának egyházunkba érkezett támogatásából gyülekezetünk tervét, 
az épület bővítését is segítik. A tervek szerint ez épületünk teljes egészében megújulna. Új 
födém, majd új, beépíthető tető készülne, ahol két vendégszoba és két közösségi helyiség, 
valamint egy teakonyha lenne kialakítva, amely helyiségek egyházi tevékenységünket, s 

Újra komoly felújításba kezd gyülekezetünk
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egyetemes egyházunk szolgálatát is segítik. Emellett új vizesblokk épülne a régi helyén 
kazánházzal és takarítóhelyiséggel együtt. Mindemellett a víz és szennyvízvezeték 
kicserélésére és a villanyhálózat modernizálására is sor kerülne. Sajnos ezt a nagymértékű 
felújítást nem lehet elvégezni a meglévő helyiségek rombolása nélkül, így azok belső 
rendbetételével is számolni kell. A munkálatokat ez év tavaszán kezdjük el és szeretnénk 
minél hamarabb a végére érni. Azonban a teljes befejezés nagyban függ a gyülekezet 
anyagi lehetőségeitől, esetleges külső támogatásoktól, mivel az említett, egyházunkon 
keresztül érkező magyarországi támogatás a költségek mintegy negyven százalékát fedezi. 
Nehézséget és bizonyos terhet is jelent az újabb felújítás közösségünknek, amit azonban 
már nem nagyon lehet tovább halogatni. Visszatekintve elmondható, hogy soha nem volt 
egyházközségünk abban a helyzetben, hogy egy-egy nagyobb beruházás előtt a teljes 
szükséges összeg rendelkezésre állt volna, azonban mindenkor megtapasztaltuk, hogy az Úr 
ilyen módon is gondoskodik, s ha nem is egyszerre, de mindenkor kirendelte a szükségeset. 
Bízunk abban, hogy ez így lesz ezúttal is, és a megújult és kibővült épületünk nem csupán 
gyülekezetünk hasznára szolgál, de jól illeszkedik majd Istenünk tervébe. A feladat ezúttal 
sem kicsi, így hordozzuk imádságban gyülekezetünk tervét, az épület felújítását, s ha 
módunk van rá, anyagilag is támogassuk a felújítást.

Schrenk Éva:
JÉZUS

Feltámadtál!
Én is feltámadok...

Nem gyõz le a halál!
És Te vagy az Ok.

Magadat adtad értünk;
szabadjon újra élnünk.

Mit Ádám s Éva eldobott;
az Élet szíve feldobog.

Ha ezt el tudod hinni,
lesz miért Istenben bízni.

Legyen ez a Húsvét a Tied:
szülje újjá a hited!
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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!

Március 26. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Március 27. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Március 28. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Március 29. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Március 30. - Nagypéntek
9:30 - Pólyán

10:30 - Királyhelmec
15:00 - Királyhelmec

Március 31. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Április 1. - Húsvét I. napja
9:00 - Pólyán, úrvacsoraosztással

10:30 - Királyhelmec, úrvacsoraosztással
13:45 - Szolnocska

15:00 - Királyhelmec
Április 2. - Húsvét II. napja

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

- Ünnepi alkalmaink - 

A betegek és idősek részére háznál, vagy a kórházban is kiszolgáljuk az úrvacsorát 
(nagypénteken 11:30-tól). Az úrvacsorával élni kívánók igényüket 

jelezzék a Lelkészi Hivatalban. 

 Gyülekezetünkben 2003-ban lett megalapítva a KOINONIA jótékonysági alap, ami 
egyházközségünk szolgálatát, a gyülekezeten belüli munkálatokat hívatott segíteni, támogatni. Ez 
az alap az állami törvények által kínált lehetőségből, a felajánlható adószázalékokból tud működni 
és tudja egyházközségünk értékteremtő szolgálatát támogatni. Az elmúlt években sok mindenhez 
hozzájárult a KOINONIA, számos alkalom megvalósulását segítette anyagilag és a gyülekezet lelki 
építkezésén túl a fizikai építkezés előrehaladását is segítette. 
 Ahhoz azonban, hogy hatékonyan tudjon ez az alap működni, s továbbra is anyagi segítője 
tudjon gyülekezetünknek lenni, az szükséges, hogy mindazok, akik élni tudnak adószázalékaik 
felajánlásával, pár percet szánjanak erre, s ily módon, az adójuknak felajánlható részét "változtassák" 
adománnyá. Idén is van lehetőség arra, hogy az alkalmazottak és a vállalkozók, jogi személyek a 
KOINONIA jótékonysági alap javára ajánlják fel adószázalékaikat.
 A felajánláshoz szükséges nyomtatványt a lelkészi hivatalban tudunk adni, de saját 
nyomtatvány esetén, vagy az adóbevallás kitöltésénél a következő adatokat szükséges feltüntetni:
Obchodné meno, názov (megnevezés): KOINONIA
Právna forma (jogi forma): Neinvestičný fond
IČO (identifikációs szám): 31256384
Adresa (cím): Kostolný rad 13, 077 01 Kráľovský Chlmec

2% a KOINONIA alap javára


