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Királyhelmeci
Szövétnek

Karácsonyi csodavárás, avagy
karácsonyi csodavásárlás
Talán mindenki egyetérthet azzal a

megállapítással, hogy karácsony ma már nem december
három napjára terjed ki, hanem már sokkal hamarabb
elkezdõdik, s tulajdonképpen a szentestével sokaknak
be is fejezõdik. Már november elején megjelennek a
karácsonyi ajándék vásárlására felszólító reklámok,
akciók, csomagok, sõt pénzintézeteink már októberben
kínálják a kedvezõbbnél kedvezõbb hiteleket, amibõl
majd minden szerettünknek meg tudjuk venni azt, amire
vágyik, vagy éppen, amit mi szeretnénk. Jól is van ez
így. Jól van, hogy hosszú heteken át karácsonyi
hangulatban van az ember és szinte vágyik rá, hogy
hallja az ismerõs karácsonyi dallamokat, fürkéssze
kedves családtagjainak, ismerõseinek karácsonyi
ajándékra vonatkozó vágyálmait, vásároljon, költse a
pénzét. Készülünk a karácsonyra – mondják sokan, s
az adventi idõszakot, a Krisztus-várás idõszakát
felcserélik a vásárlás idõszakára, a nagyáruházak
látogatására, a pénzköltés idejére.

A karácsony átformálásának lehetünk szemtanúi,
újra és újra más tartalommal próbálják ez ünnepünket
megtölteni. De nem csak most van ez így, nem csupán
elanyagiasodó világunkban beszélhetünk a karácsony
tartalmának változásáról. Sokan emlékezhetnek még a
fenyõünnepre, amikor a fenyõfa középpontba
állításával akarták ez ünnepet elvonatkoztatni Istentõl,
attól, aki az akkori politikai ideológia szerint sokaknak
nem is létezett. Aztán már lehetett beszélni a csendnek,
a szeretetnek, a megbékélésnek és megbocsátásnak az
ünnepérõl. Majd napjainkra már az ideológiák formálói,
az emberi gondolatokat befolyásolni akaró személyek

Reviczky Gyula:
Karácsonykor

A zúgolódás, gúny, harag
Rég halva már szivemben.
Egy szóval sem panaszkodám
A kis Jézuska ellen.

Nem vádolám balgán azért,
Hogy engem kifelejtett.
Hogy nem hozott ajándékot,
Szemem könnyet nem ejtett.

Lelkem nyugodtan, csöndesen
Átszáll a nagy világon.
Imádkozom, hogy Jézusom
Minden szegényt megáldjon.

Ágyamra dõlök s álmodom
Egy régi, édes álmot:
Boldog, ki tûr és megbocsát,
S ki szenved, százszor áldott!
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is visszatértek Istenhez, Jézus Krisztushoz, mert rádöbbentek, hogy anyagi hasznot lehet
húzni, sõt szlogent is lehet alkotni belõle, s fennen lehet hirdetni, gyermekhangon
követelni, hogy az én jézuskám innen, vagy onnan, ebbõl, vagy abból az áruházból,
szupermarketbõl jöjjön. És az adventi csodavárásból, így lesz szép lassan csodavásárlás,
s az adventi Jézus várásból így válik a karácsonyt megelõzõ négy hét jézuska vásárlása.

A ma is Krisztust váró ember szörnyülködhet mindezen, tiltakozhat az ellen, hogy
sokan a karácsony eredeti tartalmának, üzenetének a megváltoztatásán munkálkodnak, s
nem állva be a karácsonyi divatcikkek vásárlóinak sorába értetlenkedve figyelheti a
karácsony körüli eseményeket, reklámokat, felhívásokat. Értetlenkedhet. Persze nem az
ajándékozáson, mert az minden korban, idõben, helyen szép dolog, fõleg karácsonykor,
hiszen a nagy általános ajándékadás szokása is Urunkhoz köt minket és a legnagyobb
ajándékra, Urunk nekünk adott ajándékára, Jézus Krisztusra utal. Az ajándékadás Istenhez
kapcsol minket még akkor is, s azokat is, akik errõl mit sem vesznek tudomást, akik
tagadják, kizárják, még karácsonykor sem engedik be Istent az életükbe. Az ajándékadás
szép, sõt szükséges dolog. Persze nem csak megszokásból, hanem szeretetbõl, Istenünk
ember iránti szeretetére mutatva. Arra mutatva, hogy az Isten emberré lett az elsõ
karácsonyon, hogy mi emberek megigazuljunk, minden bûnünktõl megszabaduljunk.
Milyen nagy alázat, milyen nagy szeretet Istenünk részérõl. Emberré lett az Isten. Emberré,
az emberi élet minden terhével, nyûgével, fájdalmával és keserûségével. S nem önmagáért,
hanem csupán érettünk, bûnösökért. Felfoghatatlan ez a számunkra; tudományosan meg
nem magyarázható, még korunk technikájával sem reprodukálható, csak hittel elfogadható.
Felfoghatatlan csoda, hogy miként fogant az Isten egy földi halandó méhében, hogyan
születhetett egy istálló sötétjében, miként gyúlhatott ki embereket vezetõ csillag az égen,
hogy milyen módon lett  emberré az Isten. Mindezek a csodák, égi jelenségek, Krisztus
születését kísérõ események meg nem érthetõk, de hit által elfogadhatók. S e csodavárást
cserélik sokan fel csodavásárlásra. Az Istennel való találkozás alkalmát, Krisztus
elfogadásának, életünkbe való beleköltözésének az idejét cserélik el sokan a bevásárló-
körutaknak, a pihenésnek, a lazításnak, a kapott ajándékok kipróbálásának, vagy éppen
becserélésének az idejére. És elmúlik a karácsony, elszalad az ünnep, s biztosan sokan
találkoznak a rokonokkal, sokan örülnek majd az ajándékoknak (s ez nagyszerû dolog),
azonban sokan ebben az évben sem találkoznak Krisztussal, nem élik át karácsony
csodáját, nem tapasztalják meg Urunk szeretetét. Pedig az évenkénti karácsonyozásunk
célja az ajándékozgatáson túl az kellene legyen, hogy lelkünkben elcsendesedjünk,
hitünkben megerõsödjünk, a karácsonyi történettel együtt átéljük az érettünk is emberré
lett Krisztus születését, s a betlehemi jászolban fekvõ kisdedben meglássuk a golgota
keresztjén érettünk is szenvedõ Megváltó Urunkat. Ha ezt megtesszük, akkor lesz a
karácsonyunk igazi ünneppé; akkor a csodavárás a mi életünkben nem csupán
csodavásárlássá lesz, mert az ígéret beteljesedett és az adventi ígéret ma is beteljesedhet
mindenki életében, hiszen ebben az évben is megvan Urunk elfogadásának, a karácsonyi
csoda életünkbe való elérkezésének, megélésének lehetõsége mindenki számára.

Molnár István
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ÉS AZ IGE TESTTÉ LETT...

És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és
láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya egyszülöttjének
dicsõségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

                                                              /Jn 1,14/

Karácsony – hangzik mindenfelõl. Minden ünnepi díszt öltött,
hogy Jézus Krisztus születését ünnepelje. Bizonyos, hogy mindez csupán külsõség, amelynél
sajnos a legtöbb ember megreked. Mi azonban lépjünk túl ezeken a külsõségeken és
forduljunk szívünkben Betlehem felé.

Amikor eljött az idõ teljessége. Isten szinte programszerûen viszi véghez tervét.
Nála mindennek megvan a maga ideje és órája, mindkettõt a maga hatalmába helyezte az
Atya. (ApCsel 1,7) Ebbe nem enged beleszólást és ez így van jól.

Elküldte Isten az Õ Fiát. Hatalmas óraütés volt az, amely végigzengett az egeken és
hallatára örömujjongásban törtek ki a mennyei seregek. Ezek élénk figyelemmel kísérik az
ember sorsát és örvendeznek ha egy bûnös ember megtér. Ez teszi a beteljesedett idõt oly
végtelenül naggyá, hogy nem Mihály, vagy Gábriel arkangyalt küldte, vagy egy embert,
mint korábban, hanem az Õ Fiát. Õ Isten ama ajándéka, aki Isten minden más adományát
magában foglalja. (Róm 8,32; Jn 4,10)

Hogy megváltsa – Bajban és veszedelemben segíteni, szenvedésben is vigasztalni,
bátorítani tudtak Isten korábbi követei is, de nem voltak képesek megváltani a sötétség
hatalmától, a bûnbõl és a törvény átka alól. Ezt csak a Fiú tehette meg, akinek Isten minden
hatalmat odaadott mennyen és földön. (Jn 8,36)

A törvén alatt lévõket. A szegény embereket, akik a törvény alatt vannak. A bûn
törvénye alatt (Róm 7,23). A Sínai hegyen kapott törvny alatt, a törvény átka alatt. Rájuk
derült fel az új nap, az üdvösség napja. (2Kor 6,2) Mert megjelent az Isten üdvözítõ kegyelme
minden embernek. (Tit 2,11)

Egyiptomból hoztam ki az én Fiamat. (Mt 2,15) Egyiptomból szõlõt hozál ki, kiûzéd
a pogányokat és azt elültetéd. Helyet egyengettél elõtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a
földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszei olyanok lettek, mint az Isten czédrusfái.
Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. (Zsolt 80,9-12) Mikor Jézus megszületett
Heródes halálra kereste a gyermeket, azonban József álomban megintetett az angyal által,
hogy fussanak Egyiptomba. Amikor Heródes meghalt szintén angyal mondta Józsefnek és
Máriának: Jöjjetek ki Egyiptomból és menjetek Izráel földjére, mert meghalt az aki a
gyermeket halálra kereste. Tehát „Egyiptomból hoztam ki az én Fiamat.”

Ma lett az üdvösség napja, mikor betelt az idõ és oszladozni kezdett a bûn éjszakája.
Megnyíltak az évezredek óta zárt kapuk, és a halál sötét árnyékában ülõk kezdtek átmenni
az Õ csodálatos világosságára (Pt 2,9) és az életre (Jn 5,24).
Bizony ez az a nap, amelyet az Úr rendelt.

Bányácski Béla



4

GYÜLEKEZETÜNKBEN TÖRTÉNT

November 1-én, a már hagyományossá vált ökumenikus istentiszteleten emlékeztünk
elhunyt szeretteinkre.

November 18-án átadásra került
a négy éve épülõ gyülekezeti házunk. A
gyönyörû õszi idõben a gyülekezeti ház
elõtt gyülekezõ híveknek Ft. Dr. Erdélyi
Géza, egyházunk püspöke hirdette az igét,
és adta át a gyülekezetnek a felépült
gyülekezeti házat. Ezt követte a
gyermekek szavalata és hálaéneke, ami
után az összegyûlt sokaság bevonult a
templomba a hálaadó istentiszteletre. A
püspök úr igehirdetése és gyülekezetünk
ifjainak éneke után a helyi lelkipásztor
foglalta össze az építkezés éveit,

eseményeit, kiadásait. Ezt követõen Nt. Ds. Jaap Doedens, a Fundament Alapítvány elnöke
köszöntötte gyülekezetünket és kívánt sok áldást a gyülekezeti házban folyó szolgálatokra.
Mindezek után lett felolvasva a Hollandiai Magyar Református Szórványgyülekezet
köszöntése. A hálaadó istentiszteletet követõen a gyülekezeti ház mindenki elõtt kitárult,
azt mindenki megtekinthette és a szeretetvendégség, valamint az ünnepi ebéd alatt tovább
örvendezhettünk az elkészült épületnek. Mindeneket összevetve, gyülekezeti házunkra
tekintve nagy hálával lehet tele a szívünk, hiszen Urunk kegyelme, hogy egyházközségünk
célja, építkezési szándéka megvalósulhatott, gyülekezeti házunk felépülhetett.

Idén ismét két alkalommal
rendeztünk gyülekezetünkben adventi
játszóházat a gyermekeknek. Ez alkalmakra
fõleg a vasárnapi iskolába is járó
gyermekek érkeztek, de örömünkre volt
olyan gyerek, aki kicsi koránál fogva az
édesanyjával, vagy éppen a
nagymamájával érkezett. Remélhetõleg a
megtanult bibliai történetek és énekek
gazdagodása mellett, az elkészített
ajándéktárgyaknak is örültek, ill. örömet
szerezhettek szeretteiknek.
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December 1-én tartotta
meg a Fiatal Református
Szövetsége „felemelÕ”
elnevezésû ifjúsági napját
Királyhelmecen. Az egész
naposra tervezett alkalom most
elõször a helyi gimnáziumban lett
megtartva, melyen gyülekezetünk
ifjai, konfirmációra készülõ, ill.
már konfirmált fiataljai közül is
többen részt vettek. A közös
éneklés, igei üzenet

meghallgatása és csoportos beszélgetés után következett az ebéd, majd azt követte a délutáni
sportolási lehetõség, melyen az összegyûlt fiatalok az iskola tornatermében mérhették össze
erejüket fociban és pingpongban. Az alkalmon résztvevõk szemmel láthatólag jól érezték
magukat, s ha egyesek testileg el is fáradtak, de lelkileg remélhetõleg feltöltõdtek e FIRESZ
alkalom által.

December 8-án nyugdíjas délutánt
szerveztünk a gyülekezeti házban, melyen Nt. Id.
Demes Tibor, szürnyegi lelkipásztor, mint
egyházmegyénk legrégebben szolgáló lelkipásztora
hirdette Istenünk igéjét, adventi üzenetét az
összegyülekezett idõseknek. A gyermekek énekkel és
szavalattal tették színesebbé ezt az alkalmat, majd a
jelenlévõk egy rövid filmvetítést láthattak gyülekezeti
házunk épülésérõl, mintegy a fényképek által is
bizonyítva azt, hogy idõsen is lehet szolgálni, mivel
az építkezés évei alatt is sok idõs, nyugdíjas testvérünk

segített. Mindezek után szeretet-
vendégség következett, mely mellett
még kedélyesen elbeszélgettek a
jelenlévõk. Ezért az alkalomért is
legyen Urunké a dicsõség.
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Gyülekezeti házat építettünk
A Királyhelmeci Szövétnek elsõ számának megjelenésekor, 2003. karácsonyán

„Gyülekezeti házat építünk” címmel számoltunk be arról, hogy egyházközségünk nagy
munkához fogott, mivel a presbitérium és az egyházközségi közgyûlés határozataként egy,
korunknak minden tekintetben megfelelõ gyülekezeti ház építésébe kezdett. Akkor örömmel
írhattuk le – bár még csak tervként –, hogy mi lesz ebben a gyülekezeti házban, miért
szükséges ez épület egyházközségünk számára, s már akkor beszámoltunk arról, hogy az
épület alapozása el lett végezve. Akkor még csak a munkálatok kezdetén voltunk, s
visszatekintve elmondhatjuk, hogy az Istenbe vetett hitünk, az épület mielõbbi felépülésébe
vetett reménységünk nagyobb volt, mint gyülekezetünk anyagi lehetõségei.

Istennek legyen hála a gyülekezeti ház elkészült, az építkezés befejezõdött.
Visszatekintve a mögöttünk lévõ négy évre, az építkezés éveire bizony van mirõl beszámolni
és van miért hálát adni. 2003-ban az épület alapozása lett elkészítve, 2004-ben tetõ alá
került az épület, 2005-ben helyükre kerültek a nyílászárók, és a belsõ falazás, valamint a
tetõtéri padlózás is elkezdõdött, 2006-ban már a belsõ munkálatok lettek elvégezve, a
vízvezeték, központi fûtés, villanyhálózat lett beszerelve, 2007-ben került sor az „utolsó
simításokra”, az apróbb, nagyobb odafigyelést igénylõ munkákra és az épület környékének
az elrendezésére. S mindezek után, 2007. november 18-án került sor a hálaadó
istentiszteletre, melyen Ft. Dr. Erdélyi Géza, egyházunk püspöke átadta rendeltetésének az
épületet, azzal a jókívánsággal, hogy a gyülekezeti ház idõvel gyülekezeti otthonná váljék,
ahol idõs és fiatal egyaránt otthonra talál majd. Röviden, nagy vonalakban talán így lehetne
összefoglalni annak a négy évnek a munkáját, mely évek alatt az épület elkészült. A
templomba járó testvéreknek, talán ma már úgy tûnik, hogy ez az épület mindig a mai
helyén állt, és talán már nagyon kevesen emlékeznek az épület területén korábban álló
bokrokra, vagy arra a nagy diófára, melynek tövére 2003. október 17-én vettetett a fejsze,
hiszen ezzel kezdtük meg az építkezés feladatait. S e négy év alatt megannyi töprengés,
tanácskozás, építkezési anyagbeszerzés, pályázatírás, „Téglajegy”  vásárlás, az építkezéssel
való gondolás, s megannyi
megtapasztalása Urunk gondvise-
lésének, kegyelmének, annak, hogy
az Úr segíti munkánkat, gyülekeze-
tünk elképzelését. Számtalan ilyen
kegyelmi megtapasztalást lehetne
leírni, nagyon sok segítõnek,
támogatónak a nevét lehetne
felsorolni, azonban mindezeken túl
az a fontos, hogy gyülekezetünk
elképzelése megvalósult. Megvaló-
sult az az elképzelés, mely már
hetven éves álma volt gyülekeze-
tünknek, hiszen az 1937-es
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jegyzõkönyvi bejegyzések errõl tanúskodnak, miszerint: „Lelkész elnök elõadja, hogy
egyházunk jövõjének biztosítása szükségesnek tartja egy ref. otthon építését...., ahol
egyháztagjaink a Biblián keresztül ref. öntudatukban erõsíttetnek, leányaink s ifjaink otthont
találjanak s ahol mód és lehetõség nyílik az egyház szegényeivel szembeni segítés szociális
kötelességeinek valóra válására. Presbitérium egyhangúan elfogadja lelkész elnök
indítványát. Kimondja a ref. kultúrház építésének halaszthatatlan voltát.” Ami hetven évvel
ezelõtt halaszthatatlan volt, az a döntést követõen lehetetlenné vált a gyülekezet számára.
Isten kegyelme, hogy a mai gyülekezetnek megengedte, lehetõvé tette és a szükséges
anyagiakat is megadta, hogy a gyülekezeti ház felépüljön.

Itt mondunk köszönetet mindazoknak, akik anyagilag, azaz „Téglajegy”
vásárlásával, esetleg fizikai, vagy természetbeni segítséggel hozzájárultak ahhoz, hogy
gyülekezetünk elhatározása valóra váljon, õseink álma megvalósuljon, gyülekezeti házunk
felépüljön. Reméljük, hogy az építkezés után a lelki épülést is megadja Urunk
gyülekezetünknek, hogy a felépült házat megtöltjük élettel, s így valóban otthonná,
gyülekezeti otthonná válik minden betérõ számára. Adja a mindenható Úr, hogy így legyen.

Molnár István

Levél a gyülekezetnek

Tisztelt Királyhelmeci Gyülekezet!
Eljött a régen várt nap: ünnepi istentisztelet keretén belül használatba lesz véve az

új gyülekezeti ház! Mint hollandiai magyar szórványgyülekezet az elmúlt évek folyamán
mindig örültünk az építkezés haladásáról szóló híreknek. Imádkoztunk, hogy az Úr Isten
adjon erõt, kitartást és anyagiakat a gyülekezeti ház felépítéséhez. Sok türelemre volt szükség,
mert az építkezés mindig sok gonddal és váratlan fordulatokkal jár. Igen hálásak vagyunk
a Királyhelmec-i gyülekezettel együtt a mai napért!

A 90. zsoltár utolsó verseivel szeretnénk köszönteni a gyülekezetet:
“Láttassék meg a Te mûved a Te szolgáidon, és a Te dicsõséged azoknak fiain, És

legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd
állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá!”

A mai ünnepen ki lehet mondani, hogy Istenünk jókedve rajta van a gyülekezeten.
A sok munka, izgalom és fáradtság nem volt hiábavaló. Urunk megáldotta a sok szorgalmas
kéz munkáját. De holnap, amikor elkezdõdik egy új hét, fogunk erre emlékezni? Mert Isten
hûsége, az erõt adó jelenléte nem csak az építõ nemzedéknek szól, hanem az utána jövõ
nemzedéknek is: a fiaknak meg lányoknak!

Így a gyülekezeti ház megnyitása nem csak egy korszak lezárását jelenti, hanem
egyben egy új korszak megnyitását is. A munka és a feladatok folytatódnak a gyülekezetben,
mind a lelkipásztornak, presbitériumnak és gyülekezeti tagoknak egyaránt. De az
állandóságot, az áldást a mi drága Urunk adja.

Így távolról bár, de együtt örvendezünk az ünneplõ gyülekezettel, bízva abban,
hogy az Úr Jézus kegyelmesen õrzi, építi és hordozza a Királyhelmeci Magyar Református
gyülekezetet továbbra is!

Tisztelettel a hollandiai magyar szórvány gyülekezet nevében, Tüski Gabi.
                       /Felolvastatott a gyülekezeti ház átadó ünnepségén, 2007. november 18-án/
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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: info@refkoinonia.sk
http://www.refkoinonia.sk

Kéziratokat, javaslatokat szeretettel várunk, a szerkesztés jogát fenntartjuk!

FELHÍVÁS

Felhívjuk a
kedves olvasók figyel-
mét, hogy 2008.
januárjától konfirmációi elõkészítést indítunk
felnõttek részére. Mindazok, akik valamilyen
oknál fogva nem konfirmáltak, és
elhatározásukként most felnõttként
szeretnének többet megismerni Jézus
Krisztusról, református hittételeinkrõl, s
ezeket megismerve szeretnének bizonyságot
tenni Megváltójukról, szeretnének
konfirmálni, azok mielõbb jelentkezzenek a
Lelkészi Hivatalban. A felnõtt konfirmációi
elõkészítõ elõreláthatólag vasárnap
délutánokon lesz, ill. megbeszélés szerinti
idõpontban.

K I A D Ó
A gyülekezet presbitériumának egy

korábbi határozata értelmében egyház-
községünk bérbe adja a Fõ utcán álló, az
udvar felõl megközelíthetõ egykori
református iskolaépület felsõ szintjének nem
használt helyiségeit. A helyiségek alkalmasak
üzlethelyiségnek, irodának, oktatóteremnek.
A kiadó helyiségekkel kapcsolatos bõvebb
felvilágosítást a Lelkészi Hivatalban
kaphatnak az érdeklõdõk.

Ünnepi alkalmaink

December 23. - Advent IV.,
  9:30 - Pólyán
10:30 - Királyhelmec
13:45 - Szolnocska
15:00 - Királyhelmec

December 24. - Szenteste
15:30 - Pólyán
17:00 - Királyhelmec

Az esti istentisztelet után ünnepi mûsort
mutatnak be a gyermekek.

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

December 26. - Karácsony II. napja
  9:30 - Pólyán
10:30 - Királyhelmec
14:00 - Szolnocska, úrvacsora háznál
15:00 - Királyhelmec

December 30. - 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

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

úrvacsorával élni kívánók igényüket
jelezzék a lelkészi hivatalban.


