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NEM a fa alatt dől el a karácsony!
 Egy magyarországi nagy áruházlánc azzal a mottóval próbálja megnyerni vásárlóit, 
hogy "a fa alatt dől el a karácsony". Azt gondolom, hogy reklámszakemberük arra próbál 
utalni, bizonyára nem kis sikerrel, hogy a karácsony élményszerűsége, öröme, hangulata 
attól függ, hogy mit találunk majd a fa alatt, milyen ajándékot kapunk. S miközben látom, 
hogy sokak számára az ünnep valóban az ajándékozásban csúcsosodik ki, ill. leginkább 
erről szól, azt kell írnom, hogy a karácsony nem a fa alatt dől el. A karácsony eldőlt már 
kétezer éve, amikor Krisztus megszületett. Sőt. A karácsony már akkor eldőlt, amikor az első 
emberpár elkövette az első bűnt, s bár az Isten megbüntette őket, de már akkor megnyilvánuló 
szeretetéből előre vetítette, hogy szabadítót küld majd, aki a kígyónak, a gonosznak a fejére 
tapos. A karácsonyra, Krisztus eljövetelére azóta vár a világ; Jézus megszületésére már az 
első teremtmény és az első bűn óta vár az ember. A karácsony ténye, szükségessége, ott, 
akkor, a teremtés után nem sokkal eldőlt. Legalábbis Isten szemszögéből. De mi a helyzet 
velünk, emberekkel? Számunkra mikor, hogyan, miként dől el a karácsony? Számunkra 
mikor születik meg, mikor jön el, érkezik meg Krisztus? Nem az a piciny, magatehetetlen 
kisded. Nem az a jászolban fekvő aranyos gyermek; hanem Jézus Krisztus. Az a Jézus 
Krisztus, aki felnövekedve csodálatos dolgokat vitt véghez, aki tanított, gyógyított, halottat 
támasztott; aki azt mondhatta egy-egy bűnösnek, hogy megbocsáttattak a te bűneid; aki 
azt mondta Zákeusnak, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak, vagy aki Ézsaiás igéjét 
olvasva kijelenthette, hogy beteljesedett az írás. Számunkra mikor születik meg az a Jézus 
Krisztus, aki engedte, hogy elárulják, tövissel koronázzák, megalázzák, kigúnyolják, s 
keresztre feszítsék? Mert a karácsony akkor dől el, és ott dől el, amikor és ahol felismerik, 
hogy a kicsiny betlehemi gyermek az áldássá vált átokfára szegezett Jézus Krisztus volt; a 
jászolbölcsőbe fektetett gyermek nem más, mint az Élő Istennek Fia, a megígért Megváltó. 
És lehet, hogy ennek a felismerése nem éppen december 25-én jön el, s könnyen lehet, 
hogy nem is a karácsonyfa alatt, és az ajándékok mellett. Az is lehet, hogy még csak nem 
is családi körben, s nem is a hangulatosan feldíszített családi hajlékban. A karácsony a 
szívben, az embert emberré tevő és éltető lélekben dől el. Hogy milyen a karácsonyunk, s 
hogy miként tekintünk és éljük meg az ünnep napjait, az annak a függvénye, hogy miként 
tekintünk Jézus Krisztusra, hogy ki számunkra Jézus Krisztus. S erre bizony választ kell 
adnunk. 
 Kedves Olvasó! Ki a te számodra Jézus Krisztus? Mert karácsony mélysége, 
milyensége, az ünnep megélése ettől függ. Jézus Krisztushoz való viszonyulásunkban 
dől el a karácsony. Olyan sokan vannak, akik háborús élményeikre visszaemlékezve 
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azt tudják írni, hogy bár nem volt karácsonyfa, nem voltak ajándékok, de mégis szívből 
tudták énekelni, hogy "dicsőség mennyben az Istennek", s valóban tudták magasztalni az 
Istent Jézus Krisztusért. De talán többen vannak azok, akik már-már görcsösen próbálják 
szeretetünnepként megélni a karácsonyt, s a szeretetüket a minél nagyobb ajándékban 
megmutatni, de mégis érzik, hogy hiányzik valami, vagy inkább valaki, hogy nem azt érzik, 
élik amire igazából szívük mélyén vágynak. Sokan vannak, akik azt várják, hogy majd ott 
a fa alatt pozitív irányba dől el a karácsony, de mégis valami elmarad, valaki kimarad az 
ünnepből, s éveken keresztül továbblépnek, s azt gondolják, hogy ha nem most, hát akkor 
majd jövőre. De jövőre sem a fa alatt fog eldőlni a karácsony.
 Jézus Krisztusban, az Ő földre jövetelében, emberré lételében dőlt el a karácsony, 
s számunkra az emberré lett Isten Fiához való viszonyulásunkban, kötődésünkben, 
elfogadásában dől el a karácsony. Ha Ő miénk, övéi mi – ahogyan egy kedves énekünk 
mondja –, akkor mindegy, hogy mi van a fa alatt, vagy hogy milyen színű díszekkel van 
teleaggatva a fa; de ha az ünnepünkben, a szívünkben nincs ott Jézus Krisztus, akkor az Ő 
helyét semmilyen fa alá tett ajándék nem tudja pótolni. 
 A mindenható Isten már döntött évezredekkel ezelőtt, az Ő számára eldőlt, hogy 
Fia földre jövetele által megmutatja szeretetét, kinyújtja karját, s kiemeli az embert a bűn 
mélységéből, hogy aki Benne hisz, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A karácsony 
már eldőlt. A számunkra is. Hála érte Istennek.
      Molnár István

Harang csendül, 
Ének zendül, 

Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 

Karácsonykor 
Magába száll minden lélek. 

Minden ember 
Szeretettel 

Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 

A Messiás 
Boldogságot szokott hozni. 

A templomba 
Hosszú sorba' 

Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 

Hálát adnak 
A magasság Istenének. 

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 

Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 

Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma. 

Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 

De jó volna ünnepelni 
Odahaza. 

De jó volna tiszta szívből 
– Úgy mint régen – 

Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni. 

De jó volna, mindent, 
Elfeledni, 

De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni. 

Igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
Kibékülni, 

Szeretetben üdvözülni. 

Ha ez a szép rege 
Igaz hitté válna, 

Óh, de nagy boldogság 
Szállna a világra. 
Ez a gyarló ember 
Ember lenne újra, 
Talizmánja lenne 
A szomorú útra. 

Golgota nem volna 
Ez a földi élet, 

Egy erő hatná át 
A nagy mindenséget. 

Nem volna más vallás, 
Nem volna csak ennyi: 

Imádni az Istent 
És egymást szeretni… 

Karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 
Igazi boldogság 

Szállna a világra. 

Ady Endre:
Karácsony
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Jézus Krisztus a fényes hajnalcsillag
 
 Nekünk, akik Krisztussal feltámadtunk, 
az Ő életéből élünk és egyek vagyunk vele, Ő a 
mi reménységünk (1Tim 1,1). Ő az, akit várunk, a 
fényes hajnalcsillagot.
 Ez a cím, amelyet elfogad az Úr, szent 
vonzalmat kelt bennünk személye iránt, és 
feléleszti azt a kívánságunkat, hogy hamarosan 
lássuk Őt. A hajnalcsillag megjelenése valójában 
az Ő visszatérésnek közvetlen közelére emlékeztet 
minket. De még éjszaka van. 
 Krisztus most örökrészünk, távollétének éjszakája közben, mint szívünk 
reménysége, azzal a bizonyossággal, hogy ez éjszaka hamarosan véget ér. Ezért tekintetünk 
a fényes hajnalcsillagra szegeződik, az eljövendő Krisztusra, aki megdicsőült. Ez a 
szemlélődés növeli bennünk azt az óhajt, hogy színről színre lássuk Őt: szívünk növekvő 
honvágyat érez a menny után és kiáltjuk a Szentlélekkel és a menyasszonnyal: „Jöjj, uram 
Jézus!”
 A találkozás öröme a vőlegény számára olyan nagy, mint a menyasszony számára, 
aki várja Őt. A fényes hajnalcsillag a győzteseké. „Annak adom a hajnalcsillagot.”(Jel 2,28)
 És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint 
sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben. 
(2Pt 1,19)
 Hit által már felkelt szívünkben a hajnalcsillag. Felismerjük Őt, mint eljövendőt, és 
az ismeret örömmel tölti be lelkünket. Ehhez azonban ébernek kell lennünk és tekintetünket 
a mennyre kell szegeznünk. Csak, aki éber és felfelé tekint, az fedezi fel a hajnalcsillagot 
és csodálhatja meg annak fényét és szépségét. Az éjszaka múlik a nappal pedig már egész 
közel van. (Róm 13,12)
 Próbáinkban vigasztaljon  minket az Őt közeli eljövetele, szítsa fel hitünket és 
buzgalmunkat, hogy készek legyünk Ő fogadni, amikor jön.
 Maradjunk hát Krisztuson, mint a szőlővessző a szőlőtőn, hogy az Ő szívének 
örömére és neve dicsőségére sok gyümölcsöt hozzunk. Ámen.
        Bányácski Béla

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

kívÁnunk minden kedves olvasónak.
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Gyülekezetünkben történt

 2011. november 12-én került sor 
gyülekezetünkben, az immár hagyománnyá vált 
idősek délutánjára. Ez esztendőben Dr. Szabó 
Dániel, a Magyarországi Református Presbiteri 
Szövetség elnöke szolgált közöttünk, s tett 
bizonyságot arról, hogy korát meghazudtolva, 
sokféle módon, s nagyon sok helyen szolgál 
szerte az egész nagyvilágban. Igemagyarázata 
után röviden beszámolt életéről, aktuális 
feladatiról, majd a szeretetvendégség alatt 
a jelenlévők közül sokakkal elbeszélgetett. 
A délután folyamán Fazekas Erzsébet egy 
szavalattal köszöntötte az összegyűlt időseket. 
Hála az asszonytestvéreknek, valamint a 
Gazdag-pékségnek a lelki táplálék mellett 
testi táplálékból sem volt hiány, így bőséges 
asztalokkal fogadhattuk az alkalomra érkező 
testvéreket.

Szavalóverseny
 December 4-én, advent második vasárnapján immár hatodik alkalommal került 
sor a Kisgéresi Református Egyházközség szervezésében egyházmegyei szavalóversenyre. 
A szavalóversenyen, melyen istenes versek hangzottak el, gyülekezetünkből is voltak 
résztvevők, név szerint: Bók Barbara, Kresztyánko Bettina, Kresztyánko Dániel, Nagy 
Evelin, Pusztai Dénes. Örülünk, hogy ők öten, bátran kiállva, egy-egy verssel is bizonyságot 
tettek a szép számmal összegyűlt közönség előtt, és ily módon a gyülekezetünket is 
képviselték

Játszóház
 November 26-án került sor az adventi játszóházra, melyen a gyerekek a karácsonyi 
történet meghallgatása után asztalokhoz telepedtek, s elkezdődhetett az ajándéktárgyak, 
díszek készítése. Ebben az esztendőben gyertyatartókat, gipszből készült karácsonyi 
díszeket készíthettek a gyerekek, valamint Kresztyánko Mária virágkötő, gyülekezeti tagunk 
segítségével adventi koszorúk is készülhettek. A foglalkozásokon nagyon szép tárgyak 
készültek, s biztosra vehető, hogy sok családi hajlékban örültek, amikor a játszóházban 
készült, karácsony közeledtét jelző adventi koszorúra tekintettek.

Idősek délutánja
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 Ez esztendőben másodszor hirdettük meg 
gyülekezetünkben a Nyilas Misi Karácsonya elnevezésű 
csomaggyűjtő akciót, melynek keretén belül cipősdoboz 
nagyságú ajándékokat gyűjtöttünk. A program meghirdetését 
követő hetekben 80 csomag gyűlt össze a királyhelmeci, 
valamint a pólyáni gyülekezetből. Az idén a program 
szervezője, egyházunk Diakóniai Központja pénzadományt 
is elfogadott, így voltak, akik pénzadománnyal támogatták 
a programot, mely felajánlásoknak köszönhetően 40,- 
Eurót tudtunk elküldeni gyülekezetünkből a csomagok elszállításának költségeire. Mivel 
gyülekezeti házunk volt egyházmegyénkben a központi gyűjtőhely, ezért arról is örömmel 
tudok beszámolni, hogy egyházmegyénkben összesen 391 csomag és 115,- € pénzadomány 
gyűlt össze. Úgy gondolom, hogy a csomagmennyiségen lehet lamentálni; talán van, aki 
azt mondaná, hogy lehetett volna több is, azonban én mindenképpen örvendetesnek tartom, 
hogy sokan bekapcsolódtak ebbe a programba. Örvendetes, hogy közel négyszáz csomag 
összegyűlt, mivel ez azt jelenti, hogy ugyanennyi gyermeknek tudunk az ajándékokkal 
örömet szerezni. 
 Mindannyiunknak nagy öröm ajándékot kapni, de talán az ajándékokat fogadó, 
nagyobbrészt árva gyerekek nálunknál nagyobb örömmel veszik majd át a gyönyörűen 
becsomagolt, egykor lábbeliket, de most már a gyermekek számára kincseket rejtő dobozokat, 
melyek Kárpátaljára, a székelyföldi Parajdra, és Felvidék egy-egy árvaházába, gyermekeket 
gondozó intézményébe is kerültek. Mindezen túl örvendetesnek tartom azt is, hogy még 

e nehéznek mondott és sokak 
számára valóban nehéz időszakban 
is tudnak, tudunk csomagolni, 
ajándékot készíteni, önzetlenül, 
csupán másokra gondolva adni. 
Azt gondolom, hogy ez valamiféle 
visszatükrözése annak a szeretetnek, 
melyet Isten velünk szemben 
gyakorolt, amikor megajándékozta 
ezt az embervilágot az Ő egyszülött 
Fiával. Úgy vélem, nem vagyok 
egyedül azzal a gondolattal, 
hogy öröm volt csomagolni, 
azzal a tudattal bekapcsolódni a 
Nyilas Misi programba, hogy bár 
ismeretleneknek, de mégis Urunk 
kinyújtott karjaként sok-sok csillogó 
szemű gyermeknek tudtunk örömet 
szerezni. 

Csomagokat készítettünk

Nagy az öröm az ajándék átvételekor Kárpátalján
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Elgondolkodtató
 Nagyon szegény családból származó, úgymond szociális árvákat nevelünk 
az Alapítványunkban. Vakációkor a gyerekek - hiába árvák - ők is hazavágynak. Így 
volt három gyermekünk is egy családból, ahol az apuka, anyuka élt, de tudtam, hogy 
egy garázsban hajléktalanok, teljesen lecsúszott egzisztenciák, nem erőst akartam 
hazaengedni őket, de ők mégis kérleltek.
 Gondoltam, elviszem és este visszahozom őket. Délután 3-4 óra körül elmentem 
értük, mert korán sötétedik, már félhomály volt.
 Nem volt bevezetve a garázsba a villany, két nagy vasajtó, középen egy 
szerelőgödör, egy ágy, az ágyban a három gyerek az anyukához bújva, a plafonon a 

lehelet kicsapódott a hideg betonra, a vízcseppek mint egy-egy gyémánt csillogtak. 
Nem láttam semmi nyomát annak, hogy karácsonyra vagy szilveszterre 

készülődtek volna. Hideg volt, sötét volt. Az apuka állt az ágy mellett, 
tördelte a kalapját, az anyuka nyakában csüngött a három gyerek. 

Szóltam, hogy "Gyerekek, gyertek, öltözzetek, megyünk vissza 
Dévára!" Ők persze tudták, hogy várja őket a meleg fürdő, a szép 

ruha, a kölyökpezsgő, a csillagszórók, minden, ami ilyenkor 
belefér egy ilyen intézeti karácsonyba. És akkor az egyik 

kisfiú azt mondta: "Pap bácsi, mi nem ünnepelhetnénk 
itthon, anyukámékkal?" Éreztem, hogy megáll bennem 
valami. /Böjte Csaba/

Szabó Balázs és zenekara koncert
 Nagy előkészület és hosszú egyeztetést követően december 10-én Királyhelmec 
város támogatásával, gyülekezetünk szervezésében valósulhatott meg Szabó Balázs kon-
certje a királyhelmeci Művelődési Központban. A gyönyörű zsoltárainkhoz szokott "refor-
mátus füleinknek" kissé talán szokatlan volt a forma, a koncert zenei hangzásvilága, az 
előadó lendületes stílusa, de a pozitív visszajelzésekből úgy gondolom, hogy a jelenlévők 
nagy részének tetszett a koncert. Úgy vélem, hogy a közönség tetszését nem csupán azáltal 
nyerte el a Szentendréről érkező zenekar, hogy zeneileg kifogástalan profizmussal játszot-
tak, hanem azért is, mert énekeikkel, bizonyságtételükkel az örök evangéliumot hirdették. 
Ezt tette az a csapat is, mely Szabó Balázs koncertje előtt lépett a kultúrház színpadára. 
A koncert előtt néhány perccel nevet választó csapat, a ReforGo ifjúsági zenekar a nyári 
tábor dicsőítő zeneműhelyéből alakult, nyár óta gyakorol, s egyházmegyénk több gyül-
ekezetében már szolgált, énekelt, hirdette zenéjével Istenünk nagyságos tetteit. Biztos va-
gyok benne, hogy aki jelen volt a koncerten, annak – még a talán nagy hangerő ellenére is 
– volt lehetősége lelkében elcsendesedni, együtt örülni, vagy éppen az előadókkal közösen 
énekelni, dicsérni az Istent. 
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KARÁCSONYI SZERETETHIMNUSZ
(Az 1 Kor 13 karácsonyi változata)

 Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal 
díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint 
díszlettervező. 
 Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes 
ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom 
felé nincs benne szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő. 
 Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket, 
és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem 
szeretet, mindez semmit nem használ nekem. 
 Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, 
ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a 
szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony. 
 A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. 
 A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. 
 A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. 
 A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi 
porcelán és odaillő asztalterítő van. 
 A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás 
érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. 
 A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel 
ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. 
 A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. 
 A szeretet soha el nem múlik. 
 A videojátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek 
elavulnak. 
 De a szeretet ajándéka megmarad.

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 
aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." 

(Jn 3,16)

A remény 21 szóból álló bemutatója ez, Istennel az élen, és az élettel a sor végén. 
Parádés felvonulás, amely minket is magával ragad! Olyan rövid, hogy egy 

szalvétára is felírható, mégis olyan erős, hogy kiállta kétezer év viharait és kér-
déseit. Ha egyáltalán nem ismered a Bibliát, akkor ezzel érdemes kezdened. Ha 
már mindent ismersz a Szentírásból, akkor érdemes visszatérned hozzá. Mind-

nyájunknak szükségünk van erre az emlékeztetőre. Az emberiség problémájának 
"szíve" éppen az emberi szív problémája. S a János 3,16 az a kezelés, amit Isten 

"felír" nekünk. (Max Lucado) 
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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!

- Ünnepi alkalmaink - 
December 19. - Hétfő (bűnbánati it.)

18:00 Királyhelmec
December 20. - Kedd (bűnbánati it.)

18:00 Királyhelmec
December 21. - Szerda (bűnbánati it.)

18:00 Királyhelmec
December 22. - Csütörtök (bűnbánati it.)

18:00 Királyhelmec
December 23. - Péntek (bűnbánati it.)

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 istentisztelet után 

ünnepi műsor lesz bemutatva.
December 25. - Karácsony I. napja

  9:00 Pólyán, úrvacsoraosztással
10:30 Királyhelmec, úrvacsoraosztással

13:45 Szolnocska
15:00 Királyhelmec

December 26. - Karácsony II. napja
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 ház)

A betegek és idősek részére háznál is kiszolgáljuk 
az úrvacsorát. Az úrvacsorával élni kívánók 
igényüket jelezzék a Lelkészi Hivatalban. 

3 in 1 
Ifjúsági délután
Királyhelmecen

2011. december 30-án, 10:00 
órai kezdéssel, a királyhelmeci 

gyülekezeti házban kerül 
sor a közel két éve, havi 

rendszerességgel megvalósuló 
ifjúsági alkalomra, melyre a 

konfirmációs előkészítőbe járó, 
vagy már konfirmált fiatalokat 

várjuk. 
A délután témája: 

“Ünnepelj ma velünk...”

Visszatekintés 2011-re

2012. január 1-én, a 15:00 
órakor kezdődő délutáni 

istentisztelet keretén belül 
visszatekintünk a 2011-es 

esztendőre, annak eseményeire, 
gyülekezeti alkalmaira, vagy 
éppen a gyülekezeten belül, 
Isten kegyelméből elvégzett 

munkálatokra. A képes 
beszámolóra a gyülekezeti házban 

kerül sor, melyre szeretettel 
várunk mindenkit.  


