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 Az elmúlt hetekben körbejárta a keresztyén internetes portálokat az a hír, hogy betiltották 
egy angliai keresztyén szervezet karácsonyi reklámfilmjét, amelyben az ünnep lényegére kívánták 
felhívni a figyelmet. A reklámfilm betiltását annak „túl vallásos” voltával indokolták. Ha ez az esemény 
egy pár éve történt is, a döntés felháborító, főleg annak ismeretében, hogy a sajtószabadság 
zászlaja alatt mindent elfogadhatónak, bemutathatónak, közölhetőnek mondanak. Érthetjük 
így: mindent, ami nem keresztyén. Erre a tiltásra született egy újabb kisfilm, egy paródia, ami a 
karácsonyi történet szereplőit felvonultatva más oldalról közelíti meg a mai ember ünneplését. 
A rövid történet szerint a gyertyafényes szobában, a kandalóban lobogó tűz mellett József egy 
ajándékdobozt ad át Máriának, amelyben egy piros táska lapul. Mária kibontja az ajándékot és 
meglátja a táskát, majd ragyogó, szinte átszellemült arccal kézbe veszi. Nyilvánvalóan nagyon 
örül neki. De mindeközben megérkeznek a szobába a modernkori pásztorok, majd őket követve 
a papírkoronás bölcsek, akik ugyancsak nagy örömmel veszik kézbe, tapogatják, megszagolják a 
divatos női táskát. József kicsit értetlenül szemléli az eseményeket, még meg is jegyzi, de hát ez 
csupán egy táska, azonban a józsefi megjegyzést a jelenlévők viccnek, egyszerű ironizálásnak 
gondolnak. Alig több két percnél ez a kisfilm, ami jól szemlélteti korunk emberének ünneplését, 
illetve fel is teszi a kérdést, hogy mi az amit imádsz. A film utolsó képkockájának felirata: „Karácsony 
van. Te mit imádsz?”
 A kérdés jogos, a válasz egyáltalán nem magától értetődő. A gyerekeket olykor ki kell 
javítani, hogy a palacsintát, a focit, a kiskutyát lehet szeretni, de nem imádni, mert egyedül 
Istent imádjuk. Amíg azonban a gyerekeknél ez még inkább fogalmazásbeli hiba, addig a felnőtt 
világban gyakorta fordul elő, hogy az imádat egyedül elfogadható alanya, az élő Isten helyett 
mást választanak, másd imádnak és helyeznek az élet középpontjába. Ilyen módon válik imádat 
tárgyává akár egy piros női táska, ahogyan az az említett kisfilmben történik. Ilyen módon lesz 
imádva egy divatmárka új terméke, egy új elektronikai eszköz, pénz, vagyontárgy, élmény, de 
így válik imádottá a házastárs, a gyermek, az egészség, a szépség, a test. Így válik imádottá a 

Áldott adventi 
vÁrokozÁst, 

békés karÁcsonyt, 
és örömökben, 

ÁldÁsokban gazdag 
új esztendöt 

kívÁnunk minden 
kedves olvasónak
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Teremtő helyett a teremtmény, a Megváltó helyett a bűnös ember, a Szentlélek helyett az emberi 
szellem. Mindez persze az ünnepben és az ünneplésünkben is megfigyelhető.
 A Bibliában azt olvashatjuk Jézus születéséről, hogy amikor a napkeleti bölcsek megérkeztek 
Betlehembe „bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták 
őt” (Mt 2,11). Elképzelhető a helyzet, amint az istállóban ott állnak a messziről érkezett bölcsek, 
sok mindennek az ismerői, bizonyos anyagi és szellemi gazdagság birtokosai és velük szemben 
a bölcsővé vált jászolban egy magatehetetlen újszülött. És a nagyok leborulnak a kicsi előtt, 
vagy inkább a nagyok leborulnak a még nagyobb előtt. Mert ők nem csupán egy gyermek előtt 
borulnak le, hanem ők az Isten Fiát, a királyok Királyát és az uraknak Urát imádják.
 És az evangélium leírásából azt is tudjuk, hogy imádatukat ajándékukkal is kifejezik, hiszen 
aranyat, tömjént és mirhát visznek. Ezek az ajándékok szimbolikus jelentést is hordoznak, hiszen 
magukban hordozzák azt, amit erről az újszülöttről gondolnak a bölcsek. Az arany a királyok 
ajándéka, aminek átadása szimbolizálja, hogy ők most egy király előtt hódolnak. Még nem látták, 
még nem találkoztak az újszülött Jézussal, de a csillagot szemlélve király köszöntésére indultak. 
Ennek az újszülöttnek nincs szükséges palotára, hogy királynak mondassék, hiszen király ő 
magában, a piszkos betlehemi istállóban is. 
 De tudták, hogy Jézus nem csak király, hanem bizonyos értelemben főpap is, a legfőbb 
főpap, aki önmagát feláldozva mutatja be áldozatát, aki most is könyörög érettünk. Viszik neki a 
tömjént, a vallásos szertartások eszközét, a papok szolgálatának kellékét. 
 Harmadik ajándékként a tömjént adják át, aminek sebfertőtlenítő, fájdalomcsillapító 
gyógyhatása már akkor ismert volt. Mintha tudnák, hogy Jézusnak milyen fájdalmakat kell majd 
kiállni és ismernék az ézsaiási prófécia Messiásra vonatkozó részét, miszerint ő a mi vétkeink 
miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, 
az ő sebei árán gyógyultunk meg (Ézs 53,5). 
 A bölcsek már akkor egyértelműen tudták, hogy kit imádnak, ki előtt borulnak le, hajolnak 
meg, kit ajándékoznak meg. Nem volt akkor sem kevésbé szövevényes a világ, nem volt kevesebb 
gond, és nem járt kevesebb fáradtsággal az, hogy Jézust megtalálják, hogy hódolatukat előtte 
kifejezhessék. Nem maradtak otthon karácsonykor azt mondván, hogy minek is fáradjunk. Nem 
mondták azt, hogy megvan az aranyunk, a vagyonunk, nincs szükségünk Istenre. Megvan a 
tömjénünk, a vallásosságunk, hiszünk is a magunk módján és nincs szükségünk jobban, 
mélyebben Istenre. Nem gondolták, hogy megvan a mirhánk, az öngyógyításhoz szükséges 
eszközünk, nincs hát szükségünk Istenre. Ők tudták, ki méltó egyedül az imádásra. Tudták, ki 
előtt kell leborulni. Tudták, hogy ki jött el, ki született meg ott Betlehemben. És mivel tudták, 
indultak, fáradtak, áldozatot hoztak, csakhogy imádhassák a megszületett Isten Fiát.
 Karácsony van. Te mit imádsz? – teszi fel a kérdést az említett reklámfilm. Ha tudjuk, 
hogy ki jött el az első karácsonykor, akkor a válaszunk csak a napkeleti bölcsek válasza lehet. 
Ha tudjuk és hisszük, hogy az Isten öltött 
testet Jézus Krisztusban érettünk, akkor 
csak Istent imádjuk és senki mást. Akkor a 
karácsonyunk a leborulásról, az Úr Jézus 
elé borulásról és a hódolatról szól. Arról, 
hogy nem csak egymást ajándékozzuk 
meg, hanem megajándékozzuk Urunkat 
is. Hódolatunk jeleként visszük szívünket, 
lelkünket, szeretetünket, egész valónkat, 
és neki adjuk. S ha így van, és ez valóban 
megtörténik, akkor az ünnep után sem 
válunk célt tévesztőkké, hamis tárgyak, 
bálványok imádóivá, mert egyedül az 
Urat imádjuk.     
    Molnár István
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Eljött szent karácsony
Drága ünnepe,

Melyen beteljesült,
Isten ígérete.

Leküldé a mennyből
Közénk Szent Fiát,

Kiben az ember
Megváltót talált.

Angyalok ajkáról
Szállt az üzenet,

Kicsiny Betlehemben
Egy gyermek született.

Jött, hogy elvegye
A világ bűneit,

Megmentse a kárhozattól
Eltévedt juhait.

özv. Szabó Ferencné
Karácsony

Kicsiny gyermek, Jézus
Kérünk Tégedet,

Hozz e bús világnak,
Békét, örömet.

Szüntesd a haragot,
A gyűlöletet,

A szeretet hassa át,
Az emberi szíveket. 

Jászol bülcsőd előtt
Arcra borulunk,

Mint egykor a bölcsek
Neked hódolunk.

Bár aranyat, s mirhát
Nem hoztunk Neked,

De átadjuk Neked
Bűnös szívünket.

Tisztogasd bár olykor
Tűzzel szívünket,

Csak a sátán gonoszságától
Védj meg bennünket.

Szólj hozzánk szelíden,
Aki igaz úton jár,
Szent Atyád előtt,

Az kegyelmet talál. 

Kicsiny, égi gyermek,
Szállj be szívünkbe,

Végy lakozást
Kérünk örökre.

 Mennyei Édesatyánk! Felfoghatatlan a számunkra, hogy Te már az első bűn elkövetésének 
pillanatában eltervezted karácsonyt. Érthetetlen az a nagy szeretetet, mely szeretetből egyszülött 
Fiadat adtad e világra, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen hanem örök élete legyen. 
 Úr Jézus Krisztusunk! Köszönjük, hogy vállaltad érettünk az emberré válást. Köszönjük, 
hogy gyermekké lettél egykor Betlehemben, hogy mi megváltott gyermekeid lehessünk. Köszönjük, 
a csodás karácsonyi történetet, amit nem győzünk elégszer hallani, köszönjük a pásztorokat, az 
angyali kar örömüzenetét, a megjelenő csillagot, a messziről induló bölcseket. De mindeközben 
tudjuk, hogy mindennek vége a golgotai kereszt, amely miattunk és érettünk is állíttatott. És Te 
ennek ellenére is jöttél, földre születtél. És jössz ma is. Kérünk is, hogy jöjj és ne vétkeinket, 
hibáinkat, gonosz cselekedetinket nézd, hanem a rád vágyó lelkünket. Jöjj Úr Jézus Krisztusunk 
az életünkbe, jöjj a családunkba, jöjj a kapcsolatainkba. Jöjj, ahogyan egykor jöttél Máriához és 
Józsefhez. Jöjj és láttasd meg magad, ahogyan láthattak a pásztorok és a bölcsek és segíts, hogy 
az angyalokkal együtt mi is dicsőíteni tudjunk jóságodért és áldani tudjunk meg nem érdemelt 
szeretetedért. 
 Úr Jézus Krisztus! Jöjj, mert szeretnénk ez ünnepet veled tölteni és az ünnep után 
szeretnénk veled indulni. Látod, hogy mennyit csetlünk-botlunk nélküled. Látod, hogy sokszor 
még a jószándékunkba is önzés vegyül, még a hozzánk legközelebb állókba is belemarunk, velük 
is szeretetlenül viselkedünk, és a hétköznapok rohanásában bizony nemcsak embertársainkról 
feledkezünk meg, hanem rólad is Urunk. Szeretnénk másként, jobban, neked tetszőbben rendezni 
életünket, hiszen Te eddig is olyan sok jóval voltál az irányunkban. Ezt a Te jóságodat is köszönjük 
ezen az estén. Köszönjük mindazokat, akikkel megajándékoztál földi életünk folyamán, azokat, 
akik még mellettünk lehetnek, és azokat is, akik már nincsenek közöttünk, de akik ugyancsak 
ajándékaid voltak életünk útján. Köszönjük családunkat, szeretteinket, és köszönjük a nagyobb 
családot is, a gyülekezet közösségét, ahol ez ünnepben is hirdetve van az örömüzenet. Add, 
hogy azt sokan meghallják és feléd induljanak, Uruknak mondjanak, de ezek között elsők mi 
legyünk. 
 Szentlelked által adj kérünk buzgó, érted égő szívet, adj alázatot, közösségeinkbe 
békességet. Add vezetésed, útmutatásod szent igéd által, hogy lássuk és értsük mi a terved velünk 
most és az elkövetkezendő időben. Hála neked ez ünnepért, dicsőség neked megváltásodért, 
mérhetetlen szeretetedért. Ámen.

Karácsonyi ima
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Külsőleg újult meg az egykori iskolaépület
 A Királyhelmeci Református 
Egyházközség befejezte a Fő utcán 
lévő egykori iskolaépületének külső 
felújítását, bővítését.  Az épület felújítása 
gyakorlatilag már halaszthatatlan volt, 
amelyet leginkább a tető rendkívül rossz 
állapota és a szennyvízvezeték bizonyos 
helyeken használhatatlanná válása 
sürgetett. Már a felújítás tervezésekor 
nyilvánvaló volt, hogy átfogó munkálatokat 
kell végezni, ezért született döntés arra 
nézve, hogy a felújítás úgy legyen elvégezve, hogy a tetőtér a későbbiekben beépíthetővé váljon. 
A tervek elkészülése és engedélyeztetése, valamint a megfelelő kivitelező kiválasztása több 
hónapot vett igénybe, aminek következtében a felújítást csupán idén tavasszal tudta megkezdeni 
a gyülekezet. Az épülethez „ragasztott” korábbi vizesblokk teljesen le lett bontva, amit az 
új épületrész alapozása és építése, majd pedig ez épületrészben a víz és szennyvízvezeték 
kiépítése követett. Ebben az új épületrészben kap a későbbiekben helyet a férfi és női mosdó, 
a kazánház és egy takarítóhelyiség. Ezt követően kezdődött el a tető elrozsdálódott, már több 
helyen beázó bádoglemezeinek a lebontása. A teljes tetőszerkezet és elöregedett födémszerkezet 
is bontásra került, ami – a szakemberek elmondása szerint – egyes helyeken olyan állapotban 
volt, hogy komolyabb havazás következtében a hó súlya alatt bármikor megroppanhatott volna. 
A bontást követően az épület körül vasbetonkoszorú épült, amire a 186 m2 alapterületű új födém 
elemei kerültek. Tekintettel arra, hogy az épület tetőterének későbbi beépítése is a tervek között 
szerepelt, a falak meg lettek emelve, és ezt az újabb vasbetonkoszorú elkészítése követte. Ezután 
kezdődhetett el a tető faszerkezetének megépítése, annak fedésre való elkészítése és a 320 
m2 felületű tető bádogfedése. Mindeközben a tetőtér beépítése céljából lépcsőzet kiépítésével 
is gondolkodni kellett, amit egy komoly acélkonstrukció beépítésével oldott meg a kivitelező. 
Az épület vezetékei is kicserélésre kerültek, így új víz- és szennyvízvezeték került kiépítésre, 
valamint a villanyhálózat cseréje a fővezeték bekötésével elkezdődött. Az épület külső részét 
szerettük volna a korábbi állapotába visszaállítani, illetve a régi formájában meghagyni, ezért a 
színválasztás és a homlokzat díszítőelemeinek elhelyezése is a régit vette alapul. A fent említett 
munkálatok elvégzése, vagyis az épület külső felújítása 167 000,- Euró összegbe került, amelynek 
kifizetéséhez, egyáltalán a munkálatok tervezéséhez nagy segítséget jelentett Magyarország 
Kormányának egyházunkon keresztül nyújtott 93 000,- Eurós támogatása. A különbözetet az 

egyházközség fedezte a korábbi évek 
megtakarításaiból, a felújítás kapcsán 
meghirdetett céladakozásból, valamint az 
egyetemes egyház Közalapjából felvett 
14 000,- Euró visszatérítendő kölcsönből. 
A fenti pénzösszegekből is kitűnik, 
hogy rendkívül nagymértékű munka lett 
elvégezve, amilyenre valószínűleg az 
épület elkészülte óta még nem került sor. 
 Istennek legyen hála, hogy a XIX. 
században épült iskolaépület külsőleg 
szépen megújult, azonban a munkálatok 
nem lettek befejezve, hiszen az épület 
belső terei is teljes felújításra szorulnak. 
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Már a felújítás előtt számítani lehetett azzal, hogy belülről is meg kell majd újítani az épületet, 
azonban az égbolt felé teljesen nyitott épület többszöri beázása ezt még inkább indokolttá tette. A 
felújítás folytatása szükséges, azonban a gyülekezet anyagi lehetőségei jelenleg ezt nem teszik 
lehetővé. Bízunk azonban abban, hogy amint eddig, úgy ez esetben is megadja számunkra Urunk 
azt a segítséget, amely által a gyülekezetünk épített öröksége, a város egyik régi épülete belülről 
is megújulhat és használhatóvá válhat. Miközben tehát hálát adunk az elvégzett munkálatokért, a 
gyülekezet egykori iskolaépületének külső megújulásáért és bővüléséért, kérésünket is vigyük az 
Úr elé, hogy a felújítás mielőbb folytatódhasson és az épület teljes egészében megújulva ismét 
használhatóvá váljon. 

Az Evangélikus Diakónia ez évben 
is megkereste gyülekezetünket és 
felkínálta annak lehetőségét, hogy 
kapcsolódva a Tesco áruházlánc országos 
élelmiszergyűjtő akciójába, Királyhelmecen 
is legyen egy gyűjtőhely egyházközségünk 
közreműködésével. A tavalyi pozitív 
tapasztalatokra alapozva vállaltuk ezúttal a 
gyűjtést, amelynek keretében november 21-
23. napokon gyülekezetünk önkéntesei a 
királyhelmeci áruházban tartós élelmiszert és 
drogériai eszközöket gyűjtöttek szükségben 
lévőknek. Volt már ugyan némi tapasztalat az előző évről, de nem lehetett tudni, hogy ezúttal miként 
fogadják a kérést, az adakozásra való felhívást az áruházba érkező vásárlók. Nyilván sokféle 
reakciót lehetett tapasztalni, ugyanakkor ha valaki azt gondolja, hogy az emberi szívből kiveszett a 
jóság, a segíteni akarás – amit az élet sok területén sajnos tapasztalni lehet –, az vállaljon önkéntes 
szolgálatot egy ilyen gyűjtésnél és tapasztalni fogja, hogy bizony sok a segíteni akaró ember. 
Sok esetben megindító volt látni, ahogyan olyanok adtak, akik látszólag maguk is támogatásra 
szorulnának. Volt, aki egy pástétomot, egy csomag tésztát adott és volt, aki egy teljes kosárnyi árut 
adományozott – ahogyan előre eldöntötte a szívében. Volt, aki adománya átadásakor kérte, hogy 
„jó helyre kerüljön” és olyan is volt, aki az adomány fogadójától imádságot kért: „imádkozzanak 
értünk, hogy nekünk is jó legyen végre” – fogalmazott. És mi a kéréseknek és küldetésünknek  

is megfelelően ezt próbáltuk tenni. Az 
összegyűlt adományokat olyan helyre 
igyekeztünk továbbadni, ahol tényleg 
jól jön, ahol szükség van rá, ahol 
nem a sokadik szociális csomagként 
érkezik, hanem talán egyetlenként. 
Így jutott beteghez, nagycsaládoshoz, 
kisnyugdíjashoz, magányosan élőhöz, 
hajléktalanhoz, gyermekeit egyedül 
nevelő szülőhöz, unokáit nevelő 
nagyszülőhöz, sok olyan helyre, ahol egy 
bevásárlásnyi élelmiszer is segítséget, 
örömet, szebb ünnepet jelent. Az idei 
gyűjtés során 1778 kg élelmiszer és 
drogéria gyűlt össze 2 333 Euró értékben, 
ami azt jelenti, hogy ennyi adománnyal 

Ismét eszközök lehettünk mások megsegítésében
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tudtak az adakozók a Királyhelmeci 
Református Egyházközségen keresztül 
sokaknak segíteni. Mindemellett az 
áruház az összegyűlt adományok 
értékének húsz százalékát idén is 
felajánlotta a gyűjtőszervezeteknek, 
amit gyülekezetünk ugyancsak 
szeretetszolgálati célra fog a jövőben 
felhasználni. 
 Nem csak a fenti számok 
örvendetesek, hanem az is, hogy közel 
negyven önkéntes kapcsolódott be idén 
ebbe a szolgálatba, vagyis ennyien 
álltak oda váltásban a bejáratokhoz és 
szólították meg a vásárlókat, kérve őket az adakozásra, vagy éppen fogadták a kijáratoknál az 
adományokat. Mindeközben pedig képviselték gyülekezetünket, egyházunkat, és végső soron azt 
a Krisztust, aki ugyancsak adott, felajánlott, áldozatot hozott, mégpedig önmagát adta szeretetből 
érettünk. Erről sem feledkezhetünk meg, ezért is igyekeztünk a legtöbb adománycsomagba egy 
kis újságot, brossúrát, evangéliumot is elhelyezni, abban bizakodva, hogy a lelki táplálékot is 
megtalálják majd a testet tápláló élelmiszer mellett. 
 Köszönet az önkéntes segítőknek, akik idejükből, erejükből és sok esetben anyagi javaikból 
is áldoztak e gyűjtésre. Bizonyos, hogy munkájuk ezúttal sem volt hiábavaló. Köszönet az adományt 
adóknak, felajánlóknak, akik a sajátjukról mondtak le, hogy másoknak segítsenek, örömet 
szerezzenek. Köszönet az imádkozóknak, akik imádkoztak és imádkoznak a gyülekezetünkért, a 
szolgálatokért, amire ezúttal is és mindenkor nagyon-nagy szükség van.

Megalakul(t) a gyülekezet énekkara
 Régóta dédelgetett gondolat kezd valóra válni a gyülekezetben az énekkar alakulásával. 
Idén ősszel hirdettük meg a gyülekezet kántorának, Varga Szabolcsnak a kezdeményezésére, aki 
örömmel vállalta, hogy az énekelni szerető gyülekezeti tagokat összefogja és kórusukat vezesse. 
Kántorunk zenei tehetsége sokunk előtt ismert, de most egy új oldaláról mutatkozik meg. A kántorképző 
tanfolyamokon ezt is tanulják, így most a megtanultakat a gyakorlatban is kipróbálhatja sokak örömére. 
A református Kis Kátéban megtanuljuk, hogy a templomi éneklés arra való, hogy „a gyülekezet egy 
szívvel és szájjal dicsérje Istent”. Az is benne van a megtanult válaszban, hogy „a templomban 
mindenki szívből és buzgón énekeljen, mert aki csak hallgat, az megtagadja a gyülekezettel való 
közösséget”. Ha templomi éneklésünkre gondolunk, akkor bizony sok esetben nem lehet érezni, hallani 
a szívből jövő buzgóságot. Nem hallgatunk ugyan, nem tagadjuk meg a közösséget a gyülekezettel, 
de az utóbbi időben igencsak elhalkult az énekhangunk. A legtöbben persze arra hivatkoznak, hogy 
nincs jó énekhangjuk, ezért inkább csak halkan énekelnek - mondják. Így azonban már meg sem 
tapasztalják, hogy az emberi lélekre is rendkívül jó hatással tud lenni az éneklés. Az éneklésnek ezt 
a jótékony, szinte feltöltő hatását is érezhetik azok, akik kapcsolódva a kórushoz eljönnek egy-egy 
kóruspróbára, ahol sok a nevetés, nagy a vidámság és mindeközben Istent magasztaló énekeket 
éneklünk. Bizonyos, hogy egy hosszú dolgos hét után nehéz időt szakítani a kórusra, de sokaknak 
talán még jól is esne ilyenkor szabadon kiengedni az énekhangjukat, csiszolgatni az énekeket, majd 
örülni annak, ha valami összeáll és megcsendül a harmónia. 
 A gyülekezeti énekkar alakul és szeretnénk is, hogy az mindenkor alakuljon, formálódjon, 
nyitott legyen az új tagok fogadására, hiszen a cél az Isten magasztalása, egy-egy ünnepi alkalom 
szebbé tétele. Szeretnénk, ha ebbe minél többen bekapcsolódnának és megtapasztalnák, hogy jó az 
Úrnak és jó az Úrról énekelni. Akiben ott van a vágy a bátrabb éneklésre, az jöjjön, csatlakozzon és a 
kapott ajándékával, énekhangjával is szolgáljon. 
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 Különleges orgonakoncertnek adott otthont december 7-én a királyhelmeci református 
templom. A református kántorképző három diákja mutatkozott be Feke Levente, Tarr András és 
Varga Szabolcs személyében, vendégként közreműködött Tanító Krisztina Negyedről. 
 A gyülekezetnek Molnár István lelkész mutatta be őket, aki azt is elmondta, hogy 
Rimaszombatban idén immár 25. alkalommal tartották meg a kántorképzést, ahol a növendékek 
nemcsak zenetanulással, hanem zenetörténettel, karvezetéssel, az orgona felépítésével is 
foglalkoznak.
 A Bodrogközben már Ágcsernyőben van okleveles kántor Illés Angelika, illetve Örösben 
Hornyák István személyében.
 Ami pedig az itt fellépő fiatalokat illeti, Feke Levente Bolyban látja el a kántori feladatokat. 
Ő a királyhelmeci gimnázium diákja, 18 esztendős, zenét a művészeti alapiskolában is tanult. A 
kántorképzőben 4 évfolyamot fejezett be sikerrel.
 A 17 esztendős Tarr András szintén a gimnázium diákja, és ugyancsak 4 évet teljesített a 
kántorképzőben, míg Varga Szabolcs a helyi gyülekezet kántora elsős egyetemista, matematikát 
és zenét tanul, és 6 évet végzett el sikerrel a kántorképzőben. Krisztina egészségügyi nővér és 
okleveles kántor.
 Az advent első gyertyájának fényénél tartott koncertet Liszt Ferenc műve nyitotta, „Jöjj, 
mondjunk hálaszót” címmel,  Feke Levente előadásában. Őt Tarr András bemutatkozása követte, 
aki az egyik legismertebb karácsonyi dallamot, az „Ó, jöjjetek hívek” címűt mutatta be. Ezt 
követően César Frank két műve hangzott el, majd Johann Sebastian Bach „Nyolc kis prelúdium” 
c. művéből hallhatott a közönség három tételt.
 A koncertet az igeolvasás és egy közös ének szakította meg, majd egy amerikai zeneszerző, 
Buddy Greene 1991-ben írott „Mária, tudod-e?” című művével folytatódott.
 Az orgona hangját megszakítva ezután zongorán négykezest játszott Varga Szabolcs és 
Tanító Krisztina. Bartók Béla és Csajkovszkij egy-egy művét mutatták be.
 Ezt követően olyan érdekesség következett, amilyet még nem hallhatott a templom 
közönsége. Bach „Jézus nékem drága kincsem” című szerzeménye együtt csendült fel Varga 
Szabolcs tolmácsolásában zongorán, Feke Leventétől pedig orgonán.
 A koncertet, amely elnyerte a közönség tetszését, egy Gordon Youg-darab zárta Varga 
Szabolcs előadásában.
 Koncert után a fiatal művészek elmondták, hogy valamennyien szeretnék befejezni 
tanulmányaikat a kántorképzőben, és már gyerekként közel kerültek az egyházhoz. Valamennyien 
szeretnének diplomát 
szerezni. A kántori munkában 
leginkább a kórusvezetés, az 
énektanítás lehetősége és a 
szolgálat lehetősége hódította 
meg szívüket. A zenében 
mindenevők, ugyanakkor 
a mai fiataloktól eltérően 
kedvelik a komolyzenét 
is, hiszen ott nemcsak a 
szövegnek, a dallamnak is 
mondanivalója van.
     
           Zsebik Ildikó, forrás: ma7.sk

Kántorképzősök orgonakoncertje
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A királyhelmeci és a pólyán-szolnocskai református gyülekezetek lapja

A Lelkészi Hivatal elérhetöségei: 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. A Királyhelmeci Szövétnek a Bethlen Gábor Alap támogatásával jelenhetett meg.

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

December 24. - Szenteste
14:00 Királyhelmec (legátus szolgál)

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

templomba, esetleg korábban akarnak hazaérkezni.
15:00 Pólyán

17:00 Királyhelmec
Az esti istentiszteleten ünnepi 

műsor lesz bemutatva.

December 25. - Karácsony I. napja
  9:00 Pólyán, úrvacsoraosztással (legátus is szolgál)

10:30 Királyhelmec, úrvacsoraosztással
13:30 Szolnocska, úrvacsoraosztással (legátus is szolgál)

15:00 Királyhelmec (legátus szolgál)

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

11:30 Pólyán (legátus szolgál)

December 29. - Vasárnap
9:30 Pólyán

10:30 Királyhelmec
15:00 Királyhelmec (gyülekezeti otthon)

December 31. - Óév napja
15:00 Pólyán

17:00 Királyhelmec

Január 1. - Újév napja
  9:30 Pólyán

10:30 Királyhelmec

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. 

Karácsony ünnepén Bók Viktória, a budapesti Károli 
Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának 

másodéves hallgatója szolgál gyülekezeteinkben. 
A gyülekezet hordozza őt és szolgálatát 

imádságaiban.

- Ünnepi alkalmaink - 

Visszatekintés 2019-re
2019. december 29-én, a 15:00 órakor 

kezdődő délutáni istentisztelet keretén belül 
visszatekintünk a 2019-es esztendőre, annak 

eseményeire, gyülekezeti alkalmaira, vagy 
éppen a gyülekezeten belül, Isten kegyelméből 
elvégzett munkálatokra. A képes beszámolóra 

a gyülekezeti otthonban kerül sor, amelyre 
szeretettel várunk mindenkit. 


