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K A R Á C S O N Y
– SZERETET, ÖRÖM, BÉKESSÉG –

A karácsony ünnepének kettõs arca van: egy emberi, változó és mulandó és egy isteni,
változhatatlan és örökkévaló.

A karácsony emberi arca úgy ragyog felénk, mint kisgyermekek felejthetetlen élménye,
áldott ünnepnapja, bár a karácsony nemcsak a gyermekek ünnepe, hanem a felnõtteké is. A
gyermeki szív kimondhatatlan öröme kibeszélhetetlen öröm a felnõttek számára is. Minden
örömszerzés, minden szeretet-megnyilvánulás a karácsony emberi arcának fénylõ ragyogását
jelenti számunkra.

A karácsony emberi arca megmutatja nekünk az emberi szív kibeszélhetetlen örök vágyait,
mélységbõl feltörõ örök sóhajait, meg nem szûnõ reménységeit. Bevilágít az emberi szív
titokzatos mélységeire, elrejtett szépségeire, sokszor szunnyadó és feltörekvõ érzéseire, amit
nagy költõnk így fejezett ki: „Szeretném, ha szeretnének!” Az ember szeretne megszabadulni
ettõl a világtól, a könny és szenvedés, gyûlölet és szeretetlenség világától. Szeretné, ha
megszépülne körülötte ez a világ, átalakulna az élet, szeretõ szívek vennék körül és nem kellene
meg nem szûnõ harcot vívnia önmagával és embertársaival. Szeretné, ha ember lenne az ember,
méltó az ember névre, hogy felülemelkedne harcon, irigységen, gyûlöleten és szeretetlenségen,
és új világot, új életet építhetne fel magának, éspedig a karácsonyi szeretet, öröm és békesség
világát

A karácsony emberi arca a mulandóságon át drága emlékekrõl beszél. Emlék lett a múltból,
azok emléke, akikkel talán évekkel ezelõtt még együtt ünnepeltünk. Emlékké válik a jelen minden

pillanata is, a karácsonyeste a fénylõ karácsonyfával, szeretõ
szívek ajándékaival, az együtt töltött órák élményeivel. Bárcsak
drága emlék lenne mindenki számára az idei karácsony! Hogy
az lehessen, nézzünk a karácsony változhatatlan, örökkévaló,
isteni arcára úgy, amint az felénk ragyog az örökkévalóságból,
mint drága üzenet, szent tanítás  és örök vigasztalás.

Isten, a mi mennyei Atyánk, öröktõl fogva elrendelte, hogy
legyen karácsonya az emberi szívnek. Ennek a világnak újra
meg újra meg kell tanulnia, hogy nem lehet igazi karácsony,
békesség és szeretet a földön a karácsony egyetlen Ura és
Királya: Jézus Krisztus nélkül. Õ azért szállt a földre és
született az idõk teljességében, hogy Megtartója legyen ennek
a világnak, a bûnös emberi szívnek. A karácsony csodálatos
titka, hogy Isten Egyszülött Fia, Aki a világot teremtette,
minden élet egyetlen forrása, „Istennél volt és Isten volt”,
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Örömmel adjuk hírül, hogy egy újabb esztendõt megélt gyülekezeteink tájékoztató
lapja, a Királyhelmeci Szövétnek. Hálát adhatunk érte az Úrnak, hiszen ebben az évben
négyszer meg tudtuk jelentetni az olvasó számára ingyenes újságot. A visszajelzésekbõl és
egy-egy szám 350 elfogyott példányszámából arra következtetünk, hogy ennek a kicsi
újságunknak van létjogosultsága gyülekezeteinkben, és szükség van a negyedévenkénti
megjelenésére. Olvassák az újságot – aminek örülünk –, de már az elsõ szám megjelenésekor
azt kértük az olvasóktól, hogy szerkesztõi is legyenek ennek az újságnak. Evangéliumi
tárgyú írásaikat szívesen vesszük és közöljük, legyen az vers, elbeszélés, vagy  éppen
élménybeszámoló a gyülekezetben történt eseményekrõl, régi idõkrõl. Épüljünk egymás
írásai által és járuljunk hozzá minél többen ahhoz, hogy a „Szövétnek” világítson
gyülekezeteinkben minél több embernek utat mutatva. Szeretnénk, ha ez az újság nem a
lelkészeknek, vagy egy-két embernek a kiadványa lenne csupán, hanem valóban
gyülekezetünk lapja, hogy színvonalasabban és talán nagyobb terjedelemben tudjon
megjelenni.

Kérem a kedves Olvasókat, hogy gondoljanak ez újsággal is, tekintse mindenki egy
kicsit a magáénak és hordozzák imádságaikban is a Királyhelmeci Szövétneket.

Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott adventet, békés karácsonyt és
örömökben, sikerekben gazdag újesztendõt.

szerk.

Üdvözlet az olvasónak

„testté lett és lakozott miközöttünk”.   Karácsony a békesség ünnepe, mert „Isten volt az, aki
Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az õ bûneiket”.
Karácsony a szeretet napja, mert ekkor mutatta meg Isten az Õ végtelen szeretetét azáltal,
hogy az Õ egyszülött Fiát küldte el e világra. Örömünnep a karácsony, mert Jézus Krisztus
evangéliuma örömhír, Isten örömüzenete számunkra. Drága lelki ajándékok napja, mert
Krisztus Istennek legdrágább ajándéka, Aki által mi is részesei lehetünk a békesség és öröm,
szeretet és bûnbocsánat, hit és megtérés, megigazulás és megszentelõdés, üdvösség és örök
élet ajándékainak. Az igazi karácsony tehát a Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség.

Lássuk meg ezen a karácsonyon Õt, a ma született Jézust, mint gyermeket a
jászolbölcsõben, Aki elõtt tisztességet kell tennünk bûnbánó szívvel és lélekkel. De lássuk
meg Õt úgy is, mint Urunkat és Királyunkat, Aki elõtt minden térdnek meg kell hajolni és
minden nyelvnek vallást kell tenni földön és égen. Nézzünk Rá, Isten világosságára, Aki
betölti fénnyel és világossággal ezt a szomorú, sötét földet, s aki által megoldódnak az emberi
élet titokzatos rejtélyei. Halljuk meg a jó Pásztor hívó szavát és kövessük Õt, Aki életét adta
övéiért, és akkor ezen az ünnepen az Õ szeretete, öröme és békessége tölti el szívünket.

Örök fénnyel és ragyogással így bíztat és vigasztal a karácsony ünnepének isteni
arca. Bárcsak bevilágítana szívünk mélyébe és így rebegnénk hálát a mi Istenünknek ezen
az ünnepen: „A mennyei magas égben, Istennek dicsõség légyen, Ki szent Fiát küldé értünk,
Hogy Megváltónk lenne nékünk.”

-lr-
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Tanuljátok meg…
„Vegyétek  föl magatokra az én igámat és tanuljátok meg tõlem,

hogy én szelíd és alázatos szívû vagyok: és nyugalmat találtok a ti
lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörûséges és az én terhem könnyû.”
/Máté 11,29-30/

Tanulni az Úr Jézus Krisztustól legnagyobb kiváltság a
keresztyén ember életében. Aki ezt a leckét tanulja az jó úton van.
Mint ahogy énekeljük a 469. énekünkben: „Jézus nyájas és szelíd,
láss meg engemet. Hallgassad meg hû Megváltóm gyermekedet.” Tehát gyermeki alázattal
kell mindig Istenhez imádkoznunk az Úr Jézus Krisztus által. A gyermeki alázat hangsúlyt
kap Jézus tanítása során és példaként állítja a Mester tanítványai és hallgatói elé, mikor
megfeddve azokat így szól: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el,
mert ilyeneké az Istennek országa.” (Márk 10,14)

Nekünk, hivõ református keresztyéneknek a saját életünkkel kell bizonyítanunk,
hogy a Jézus Krisztussal járás a legjobb, ami csakis gyermeki alázattal és Krisztus mutatta
szelídséggel lehetséges. És így kell élnünk, amíg evilági vándorlásunk tart. Ezt a szelídséget
és alázatot azonban kérni kell. Amint a 304. dicséretünkben, kedves adventi énekünkben is
fohászkodunk: „Isten Báránya jõvel, mutasd szelídséged: Uram felemelt fõvel várom
idvességed.” Augusztinusz is arra tanít, hogy a keresztyén ember egyik fõ erénye és
tulajdonsága az alázatosság. Nem a képmutató alázatoskodás. De az egyházatya tanításánál
sokkal fontosabb, hogy Aki azt mondja: tanuljátok meg tõlem, azt is mondja: én szelíd és
alázatos szívû vagyok.

Aki Krisztustól tanul alázatosságot és szelídséget, az nyugalmat talál lelkének. Ezen
túlmenõen nemcsak lelkének talál nyugalmat, de számára Krisztus igája gyönyörûséges és
terhe könnyû lesz. Mit is jelent Krisztus igája és terhe? Krisztus igája az Õ akaratát jelenti.
Úgy is tekinthetjük, mint üdvösségünk elfogadását. Elfogadjuk bûnbocsánatát, az Õ
igazságát, nyugalmát. Megtörténik, hogy elkészítjük saját terveinket, saját útjainkat és azután
Istenhez jövünk, hogy áldását adja mindarra. Azonban ez nem az Úr akaratának keresése.

„Vegyétek fel az én igámat” – azt jelenti, hogy félretesszük saját terveinket és arra
törekszünk, hogy alávessük magunkat Isten akaratának. Ekkor nemcsak hogy megigazít
minket, õriz és megtart hatalmas erejével, hanem bölcsességével vezet is.

Bányácski Béla

www.refkoinonia.sk
Megújult internetes honlapunk:

Várjuk mindazok jelentkezését, akik írásukkal, cikkükkel, ötletükkel hozzá szeretnének járulni
gyülekezetünk honlapjának frissítéséhez, színvonalasabb megjelenéséhez.
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GYÜLEKEZETÜNKBEN TÖRTÉNT

November 1-én, a Hõsök terén tartott ökumenikus istentiszteleten emlékeztünk
elhunyt szeretteinkre.

November 12-én nyugdíjas
délutánt szervezett gyülekezetünk
a Koinonia jótékonysági alap
támogatásával. Ezen az
összejövetelen meghívott
vendégként szolgált Nt. Victor
István és felesége, akik az
igeszolgálatuk után arról
beszélgettek a jelenlévõkkel, hogy
miként lehet idõsen, nyugdíjason is
Istennek szolgálni és úgy élni, hogy
minden tettel, cselekedettel az Õ
neve dicsõíttessék. Jó volt hallani

a nyugdíjas házaspár bizonyságtételét, akik egész életükben – nehezebb idõkben is – az
Úrnak szolgáltak. A találkozót szeretetvendégség követte, amelyet a gyülekezet tagjai
készítettek. A sütemények, pogácsák, kávé, üdítõ mellett az egybegyûltek még a vendégek
távozása után is elszórakoztak, felidézve a múltat, örülve az alkalomnak és terveket szõve
a gyülekezet jövõjét illetõen.

December 3-án a Fiatal Reformátusok Szövetsége második alkalommal szervezett
ifjúsági délutánt gyülekezetünkben. Erre az alkalomra más községekbõl is érkeztek fiatalok,
akik az Úr új szövetségérõl beszélgethettek, amelynek Jézus Krisztus által mindenki részese
lehet. Az alkalmon a beszélgetés, a bizonyságtétel mellett fontos szerep jutott az éneklésnek,
játéknak barátkozásnak is. Jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy a délutáni alkalmat bezáró
istentisztelet után az ifjak nemcsak egymáshoz, de az Úr Jézus Krisztushoz is közelebb
kerültek.

December 4-én a Sárospataki Református Gimnázium diákjai látogattak el
gyülekezetünkbe. A diákokkal érkezett Kovács József vallástanár hirdette ez alkalommal
az igét, és a „refisek” énekükkel, szavalataikkal szolgáltak közöttünk.
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Advent elsõ három vasárnapját
megelõzõ szombatokon adventi
játszóházat szerveztünk a gyerekeknek,
és egy alkalommal a konfirmációra
készülõ ifjaknak. Ezeken az alkalmakon
a gyerekekkel, ifjakkal a karácsonyi
történetrõl, annak titkáról és lényegérõl
beszélgettünk és így készültünk közösen
a karácsonyra. A beszélgetések,
éneklések mellett a gyerekek
kézügyességüket is kipróbálhatták, mivel
minden alkalommal valami kis
karácsonyi díszt, ajándéktárgyat
készítettünk, amit a gyerekek nagy
örömmel vihettek haza magukkal.

2005. december 9-én MÉSE klubot nyitottunk Királyhelmecen. A Magyarországi
Éjféli  Sportbajnokság  Egyesülettel gyülekezetünk még a tavasz folyamán felvette a
kapcsolatot, hogy bekapcsolódjunk abba a programba, amit Dr. Faragó Sándor
kezdeményezett még a 80-as évek végén, és amely program ma Magyarországon már
országossá vált. E programnak a lényege és az egyesület célja, hogy a kallódó, csellengõ,
magukkal mit kezdeni nem tudó ifjakat felkarolja, összegyûjtse és a hiábavalóságok, káros
szenvedélyek keresése és követése helyett egy másik lehetõséget kínáljon számukra, és
sporttal, közös programokkal foglalják le az ifjakat. Az egyesület tevékenységét megismerve
vettük fel a kapcsolatot Nt. Jenei Zoltánnal, a Debrecen-Széchenyi kerti Református
Egyházközség lelkipásztorával, mint a MÉSE határon túli kapcsolatokért felelõs vezetõjével,
hogy mi is csatlakozni szeretnénk ehhez a programhoz. Miután kérésünket pozitívan
elbírálták, a debreceni lelkipásztor testvérünk Duczár Ferenc segítõjével személyesen jöttek
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Miben több Jézus
mint a Mikulás?

- A Mikulás az Északi
Sarkon él....
JÉZUS mindenhol.
- A Mikulás szánkón utazik...
JÉZUST a szelek hordozzák,
és vízen jár.

- A Mikulás évente egyszer jön...
JÉZUS mindig jelen levõ segítség.
- A Mikulás ajándékokkal tölti meg a cipõidet...
JÉZUS betölti minden szükségedet.
- A Mikulás a kéményen keresztül érkezik
hívatlanul...
JÉZUS az ajtód elõtt áll, kopogtat és akkor jön
be, amikor behívod Õt.
- A Mikulás megengedi, hogy az ölébe ülj...
JÉZUS megengedi, hogy a karjaiban pihenj.
- A Mikulás nem tudja a neved, és így szólít meg:
“ Szervusz, mi a neved?”
JÉZUS azelõtt ismerte a nevünket, mielõtt mi
ismertük volna õt. De nem csak a nevünket,
hanem a címünket is, a múltunkat is , a jövõnket
is, sõt még a hajszálaink számát is számon tartja.
- A Mikulásnak nagy hordó hasa van...
JÉZUSNAK szeretettel teli szíve.
- A Mikulás ha vígasztal ezt mondja: “No, ne
sírj már!”...
JÉZUS így vígasztal: “ Vesd rám minden
terhedet, mert nekem gondom van rád!”.
- A Mikulás kis segítõtársai játékokat
készítenek...
JÉZUS új életet készít, sebzett szíveket gyógyít,
széthullott otthonokat állít helyre, vagy új
otthont teremt.
- A Mikulás megnevettethet, de...
JÉZUS olyan örömöt ad, amely erõvé válik.
- Amíg a Mikulás a fenyõfa alá helyezi az
ajándékaidat...
JÉZUS a mi ajándékunkká lett és meghalt a
keresztfán.
Emlékeznünk kell, hogy kirõl szól a Karácsony!
Legyen (újra) Krisztusé!
Állj meg! Nézz körül! Figyelj! Ne mulaszd el a
vele való találkozást, mert Vele igazi öröm az
életünk vándorútján járni!

el és hozták el a tárgyi ajándékokat
gyülekezetünk számára, hogy itt is
megnyithassák (Szlovákiában elsõként) a
klubot. Gyülekezetünk ifjai nagyon örültek
az induló klubnak, és azonnal fel is avatták
az ajándékba kapott pingpongasztalt és
ütõket a rögtönzött bajnokságukkal. Az
éppen nem pingpongozók sem unatkoztak
ezen az elsõ klubdélutánon, hanem az
ugyancsak ajándékba kapott társas-
játékokkal, sakkokkal játszottak. Hála a
gyülekezet presbitériumának és az
asszonytestvéreknek a megnyitó után a
szeretetvendégség következett. A játszó,
szórakozó fiatalokat elnézve úgy vélem van
és lesz létjogosultsága ennek a MÉSE
klubnak városunkban és reméljük, hogy
minél több ifjút sikerül majd a sportolási,
szórakozási lehetõségekkel becsalogatni
hétvégi alkalmainkra. E klub megnyitásával
kapcsolatos reménységünk az is, hogy nem
csak testileg, káros szenvedélyektõl mentes
életre neveljük õket, hanem az együttlétek,
közös beszélgetések, játékok által alkalom
nyílik majd a Krisztusról való bizonyság-
tételre, hogy a most felnövekvõ generáció,
városunk ifjúsága az Úr Jézust megismerve
lelkiekben is tisztább, szentebb, Istennek
tetszõbb életet éljen.

Az alkalmakat szeretnénk majd
minden pénteken este megtartani és ezáltal
lehetõséget teremteni a gyerekeknek, hogy
legyen egy hely, ahová mehetnek, ahol
pingpongozhatnak, játszhatnak, szórakoz-
hatnak, és a díjak, serlegek elnyeréséért
bátran küzdhetnek. Reméljük, hogy akadnak
majd e munkában áldozatkész, idejüket nem
sajnáló segítõk is.

Köszönet a MÉSE vezetõségének,
köszönet Nt. Jenei Zoltánnak és Duczár
Ferenc testvéreinknek, de mindenekelõtt
köszönet az Úrnak, hogy ez az ifjúsági klub
nálunk is megnyílhatott.

Molnár István
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A Koinonia jótékonysági alapunk nevében örömmel tájékoztatjuk a gyülekezeti
tagokat, hogy a 2003-ban bejegyeztetett szervezetünk segítségével több programot is sikerült
megvalósítanunk gyülekezetünkben. Köszönhetõ ez azoknak a magán és jogi személyeknek,
vállalkozóknak, akik ebben az évben adójuk 2%-át az alap javára ajánlották fel. Így, az
alap anyagi támogatásával valósíthattunk meg a nyár folyamán egy napközi gyerektábort,
amely 5 napig tartott. Novemberben szintén a Koinonia hozzájárulásával szervezhettünk
nyugdíjas délutánt és ugyancsak az alap járult hozzá ahhoz, hogy a Sárospataki Református
Gimnázium diákjai gyülekezetünkbe látogathattak. A szervezetnek köszönhetõen advent
három szombatján játszóházat szerveztünk a gyerekeknek és egy alkalmat a konfirmációra
készülõ ifjaknak. Ezeken az alkalmakon közösen készültünk a karácsonyra és a bibliai
történetek feldolgozása, valamint az énektanulás után különbözõ kézmûves foglalkozásokkal
karácsonyi díszeket, ajándékokat készíthettek a gyerekek. Mindezek mellett szervezetünk
folyamatosan hozzájárul a vasárnapi iskola eszközvásárlásának kiadásaihoz és a
kazettaszolgálat kiadásaihoz, amely által igyekszünk a templomba jönni nem tudó idõsekhez
is eljuttatni az igehirdetések hanganyagát. Elmondható tehát, hogy az alap valóban segítséget
nyújt a gyülekezetre háruló terhek vállalásban. Azonban nem csak helyi szinten mûködik
és segít szervezetünk. Ebben az évben támogattuk a Hanvai Diakóniai Központot és
hozzájárultunk a pólyáni gyülekezet harangjainak villamosításához. Az õsz folyamán
megtartott közgyûlésen a Koinonia n.f. alapítói elfogadták egy ruhagyûjtés tervét. Az
összegyûlt ruhákat segélyszállítmányként Kárpátalja szegényeinek szeretnénk majd
eljuttatni. Jó reménység szerint ezt a gyûjtést, az egyeztetések után, a jövõ év elején
meghirdethetjük. Meg kell még jegyeznünk, hogy a Királyhelmeci Szövétnek újságunk is
– amit az olvasó a kezében tart – a Koinonia támogatásával jelenik meg.

Amint a felsorolásból kitûnik jótékonysági alapunk tevékenykedik, és a kis
költségvetése ellenére is sok programot támogat. Jótékonysági alapunknak mindezidáig
csupán a gyülekezeteinket, hitéletünket, a „jó ügyeket” támogatni akaró személyek felajánlott
adó 2 %-ából volt bevétele, de a befolyt összeget igyekeztünk és igyekszünk a
legoptimálisabban felhasználni, az által segíteni, épülni, és a Koinonia jelentésének
megfelelõen igazi közösséggé válni. Közösséggé, nem csupán a gyülekezeten belül, hanem
a jó ügyet képviselõk, segíteni akarók közösségévé is. Ezúton is kérnénk minden kedves
olvasót, hogy akinek módjában van akár adója felajánlható részével, akár más módon
támogatni a Koinonia jótékonysági alapot az tegye meg, ezzel is támogatva gyülekezetünket,
egyházunkat, ezzel is hozzájárulva mások megsegítéséhez.
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Királyhelmeci Szövétnek
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: molnaristi@freemail.hu

http://www.refkoinonia.sk
Kéziratokat, javaslatokat szeretettel várunk, a szerkesztés jogát fenntartjuk!

Ünnepi alkalmaink

December 24 - Szenteste
16:00 - Pólyán
18:00 - Királyhelmec

Az istentisztelet után ünnepi mûsort
mutatnak be a gyermekek.

December 25 - Karácsony I. napja
9:00 - Pólyán, úrvacsoraosztással
10:30 - Királyhelmec, úrvacsoraosztással
14:00 - Pólyán (legátus szolgál)
15:00 - Királyhelmec (legátus szolgál)

December 26 - Karácsony II. napja
9:30 - Pólyán (legátus szolgál)
10:30 - Királyhelmec (legátus szolgál)
13:30 - Szolnocska (legátus szolgál)
15:00 - Királyhelmec (legátus szolgál)

December 31 - Óév este
15:00 - Pólyán
17:00 - Királyhelmec

2005. január 1. - Újév napja
9:30 - Pólyán
10:30 - Királyhelmec
15:00 - Királyhelmec

A betegek és idõsek részére háznál is
kiszolgáljuk az úrvacsorát. Az

úrvacsorával élni kívánók igényüket
jelezzék a lelkészi hivatalban.

Jézus születésének hírnökei

Dicsõség a magasságos mennyekben az
Istennek, és e földön békesség, és az

emberekhez jó akarat! /Lk 2,14/

Készítsünk képeslapot!
     Színezd ki a rajzot, majd  kivágva ragaszd rá egy
rajzlapra, arra írd rá az ígét és küldd el szeretteidnek!


