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Pünkösd kérdése
	 Olykor	 előfordul,	 hogy	 egy-
egy	 beszélgetés	 alkalommá	 válik	
a	 bizonyságtételre	 és	 hitkérdések	
kerülnek	 szóba.	 Több	 ilyen	 helyzetben	
érzékeltem	 már	 a	 lelki	 szomjúságot,	
mintha	 csak	 azt	 mondták	 volna,	 hogy	
„no	 végre	 valaki	 olyan	 dolgot	 említ,	 ami	
régóta	 foglalkoztat”.	 Azonban	 többször	
tapasztaltam,	 hogy	 innentől	 kezdve	 a	
beszélgetés	 kellemetlenné,	 sőt	 kínossá	
vált,	 zavarba	 jött	 a	 beszélgetőtárs.	 Talán	
azért	 is	 van	 ez,	 mert	 nem	 gyakori,	 hogy	
hitkérdésekről,	 vagy	 éppen	 az	 Istennel	
való	 kapcsolatunkról	 beszélgessünk.	 A	
hit	magánügy	 –	 harsogják	 sokan,	 s	 éppen	
ezért	 nem	 kell,	 nem	 szabad,	 nem	 tudunk	
igéről,	 hitről,	 Istenről	 beszélgetni,	 ezért	
kerül	zavarba	az	ember,	ha	Isten	igéje,	Isten	
Szentlelke	mélyre	hatol,	ha	reakciót	vár	és	
döntés	elé	állít.	
	 Nem	 új	 keletű	 ez	 a	 zavarba	 esés,	
hiszen	 amint	 Isten	 Szentlelke	 kiáradt	 a	
tanítványokra,	 s	 azok	 nyíltan	 beszélni	
kezdtek	Megváltójukról,	a	körülöttük	álló,	
őket	 hallgató	 sokaságról	 azt	 jegyzi	 fel	 a	
Szentírás,	 hogy	 álmélkodtak	 mindnyájan,	
és	nagy	zavarban	kérdezgették	egymástól:	
„Mi	akar	ez	lenni?”	(ApCsel	2,12).	
	 Ma	 is	 zavarkeltő	 sokak	 számára	
hallani	 Istenről,	 egyszülött	 Fiában	
megnyilvánult	 szeretetéről.	 Sokan	 jönnek	
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Aki	nem	tud	a	hit	szárnyán
a	magasba	szállni,
nem	is	tud	a	Megváltónak
Szentlelkére	várni.

Ó,	emberek!	Krisztus	nélkül
mit	ér	ünnepléstek?
Nincs	ott	pünkösd,	nincs	ott	áldás,
ahol	nincs	Szentlélek.

Azért	tehát	Őt	várjátok,
Őt	várjátok!	-	eljő
Hittel	égő	lelketekbe,
Mint	a	nyári	szellő...

Eljön	Krisztus	szeretettel,
eljön	Szentlelkével,
ha	várjátok	s	imádjátok
pünkösdi	reménnyel!

Megtelik	a	szív	és	lélek
nemes	indulattal,
ha	bevonul	oda	Krisztus
teljes	diadallal.

Csak	úgy	lehet	pünkösd	napja
áldás,	öröm,	béke	-
a	győzelmes,	igaz	hitnek
gyönyörű	pecsétje!	
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zavarba,	mert	 Isten	Szentlelkének	munkájával	 találkozni	bizony	zavarba	ejtő,	de	
mégis	csodálatos	dolog.	Az	ember	egzisztenciálisan	megtörik,	az	egész	addigi	léte,	
élete,	 életének	helyessége	kérdőjeleződik	meg	egy-egy	 ilyen	 találkozás,	 Istennel	
való	találkozás	folytán.	Zavarba	jönnek,	ha	Istennel,	ha	az	Ő	dolgaival	találkoznak,	
s	a	legtöbb	esetben,	zavarában	korunk	embere	is	csak	annyit	tud	kérdezni,	amennyit	
a	jeruzsálemi	tömeg	népei	kérdeztek	egymástól:	vajon	mi	akar	ez	lenni.	Mi	akar	
az	lenni,	hogy	nem	én	vagyok	életem	ura?	Mi	akar	az	lenni,	hogy	Jézus	Krisztus	
nélkül	 elveszek?	 Mi	 akar	 az	 lenni,	 hogy	 bűneim	 csak	 a	 kárhozatba	 visznek,	 s	
egyáltalán	mit	akar	az	jelenteni,	hogy	bűnös	vagyok?	Miért	mondják,	hogy	értem	
is	szenvedett	Jézus	a	Golgotán?	Mi	akar	ez	lenni?	Istennel	 találkozni	ezt	 jelenti,	
hogy	a	Szentlélek	által	kérdések	születnek	bennünk,	hogy	elgondolkodunk	addigi	
életünk	felől,	és	feltesszük	a	kérdést	életünkre	vonatkozólag:	mi	akar	ez	lenni?	
	 Sokszor	 jön	zavarba	korunk	embere,	ha	 Isten	Szentlelkének	munkájával	
találkozik,	 márpedig	 találkozik,	 hiszen	 a	 mi	 Urunk	 nem	 a	 zavarba	 esés	
kellemetlenségétől	akarja	megóvni	az	embert,	hanem	a	kárhozattól.	Így	jó	annak,	
aki	Istennel	való	találkozása	után,	ámulatba	esve,	nagy	zavarában	kérdéseket	tesz	
fel,	s	az	életet	egy	pillanatra	megakasztó	kérdésre	válaszokat	keres.	A	jeruzsálemi	
tömeg	egy	része	nem	választ	keresett,	hanem	önigazoló	választ	adott	és	legyintve	
mondta	azt,	hogy	édes	bortól	 részegedtek	meg	a	bizonyságtevő	apostolok.	De	a	
„mi	akar	ez	lenni?”	kérdésre	a	válasz	lehet	másmilyen	is,	ahhoz	az	első	pünkösdön	
megtért	 háromezer	 ember	 válaszához	 hasonló,	 akik	 a	 Szentlélek	 munkálkodása	
által	gerjesztett	kérdésre	újabb	kérdéssel,	a	„mit	tegyünk?”	kérdésével,	majd	pedig	
Krisztusnak	átadott	életükkel	feleltek.
     
       Molnár István 

A	pünkösd	jő	-	de	meg	nem	érti	titkát
a	szív,	amelyben	még	az	Úr	nem	él;
Itt	a	tavasz,	-	bimbófejük	kinyitják

a	kis	virágok,	zöldül	a	levél.
Mit	ér,	ha	a	természet	újra	éled,
a	föld	örül,	madárka	énekel,

de	a	szívünkben	még	az	égi	Lélek
élet	tavaszát	nem	költhette	fel?

Ha	szívünket	a	Lélek	át	nem	hatja,
hervadt	virág	csak	minden	ünnepünk,
Hiába	volt	a	szent	karácsony	napja,
a	húsvét	fénye	föllángolt	-	s	letűnt.

Az	Úr	csak	egyszer	járt	itt	lenn	a	földön,
értünk	csak	egyszer	halt	kereszthalált,
De	kell,	hogy	pünkösd	újra	s	újra	jöjjön,

mert	életet	csak	Isten	Lelke	ád.

P Ü N K Ö S D   
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	 Jézus	Krisztus	mondja:	„Aki tehát vallást tesz 
rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek 
mennyei Atyám előtt.” (Mt	10,32)
	 Milyen	kegyelmes	ígéret	ez!	Nagy	örömmel	
teszek	 vallást	 az	 én	 Uramról.	 Akármennyi	 hibám	
legyen	 is.	 Krisztust	 soha	 nem	 szégyellem	 és	 a	
keresztről	 szóló	 tanítást	bátran	hirdetem.	Uram,	nem	
rejtem	magamba	a	Te	igazságodat.	Nagyszerű	dolgot	
helyez	itt	számunkra	kilátásba	az	ige.	Különösen	időszerű	így	konfirmáció	idején.	Barátaim	
elhagyhatnak,	ellenségeim	ujjonghatnak,	az	Úr	azonban	nem	tagadja	meg	szolgáját.	Nincs	
kétségem	afelől,	hogy	az	Úr	a	magáénak	tart,	hiszen	új	meg	új	zálogát	adja	szeretetének.	
De	 eljön	 a	 nap,	 amikor	 meg	 kell	 majd	 állanom	 az	 Atya	 előtt.	 Milyen	 öröm	 tudnom,	
hogy	Krisztus	akkor	majd	vallást	 fog	 tenni	 rólam.	Azt	mondja	majd:	ez	az	ember	bízott	
bennem	és	kész	volt	bántalmazást	is	szenvedni	nevemért,	ezért	én	is	magaménak	vallom	
őt.	Régen,	ha	valakit	lovaggá	ütöttek,	a	királynő	gyémántos	térdszalagot	adott	neki.	Nagy	
megtiszteltetés	volt	 az	összegyűlt	 sokaság	előtt	 átvenni	 ezt	 a	kitüntetést.	Mi	ez	azonban	
ahhoz	a	tisztességhez	képet,	amikor	majd	Krisztus	vall	bennünket	magáénak	a	magasságos	
Isten	trónusa	előtt	a	mennyben.	Ezért	soha	ne	szégyelljem,	hogy	az	Úré	vagyok.	Soha	ne	
hallgassak	gyáván,	se	ne	alkudjak	meg	fél	szívvel.	Pirulnom	kellene,	mert	azé	vagyok,	aki	
megígérte,	hogy	kezeskedik	életemért	Isten	előtt?
	 Mindazonáltal	 az	Úr	 Jézus	 ezeket	mondja:	Amiként	 elküldött	 engem	 amaz	 élő	
Atya	és	én	az	Atya	által	élek,	aként	az	is	aki	engem	eszik,	él	énáltalam	(Jn	6,57).	
	 Az	 Isten	 Fiával	 való	 közösség	 által	 élünk.	 Jézus	Krisztus	mint	 Istentől	 küldött	
közbenjáró,	az	Őt	elküldő,	örökkön	örökké	élő	Atya	által	él.	Mi	pedig	a	Megváltó	által	élünk,	
aki	megelevenített	bennünket.	Ő	az	életünk	forrása	és	megtartója.	Az	életnek	táplálékra	van	
szüksége.	Szellemi	életünket	szellemi	táplálékkal	kell	fenntartanunk,	és	ez	a	táplálék	Jézus	
Krisztus.	Nem	csupán	élete	és	halála,	nem	csak	tisztessége	és	tettei,	vagy	csupán	tanítása,	
hanem	Ő	maga,	 akiben	mindez	 benne	 foglaltatik.	 Ő	 a	mi	 táplálékunk.	 Ezt	 a	 táplálékot	
ábrázolja	ki	a	kenyér	megtörése	és	a	bornak	kitöltése,	az	úrvacsora,	de	vele	táplálkozunk	
akkor	is,	amikor	elmélkedünk	Isten	dolgairól,	amikor	teljes	szívvel	hiszünk	benne,	amikor	
szeretettel	befogadjuk	Őt,	és	belső	életünk	megerősödik	általa.	Megtapasztaltuk,	mit	jelent,	
ha	Krisztus	táplál	minket,	de	sem	elmondani,	sem	leírni	nem	tudjuk	azt.	A	legbelsőbb,	ha	
az	ember	egyszerűen	él	vele	mindig	újra	és	újra.	Mégpedig	úgy,	ahogy	meghagyta	Krisztus,	
ahogy	éltek	vele	a	tanítványok	és	az	első	keresztyének	századokon	keresztül	és	a	reformáció	
óta	élünk	vele	mi	református	keresztyének.	
	 Jézus	Krisztus	arra	szólít	fel	minket,	hogy	mind	hűségesebben	táplálkozzunk	vele.	
Mérhetetlen	hasznunkra	fog	válni,	ha	Krisztus	lesz	az	ételünk	és	italunk.	Nékem	egészen	
az	utolsó	napomig,	az	utolsó	 lélegzetvételemig	szükségem	van	Jézus	 testére	és	vérére,	a	
bűneim	bocsánatára.
 Fohász:	Uram!	Köszönöm,	hogy	a	hívő	keresztyén	élet	nélkülözhetetlen	tápláléka	
olyan	nagy	örömmel	fogyasztható	eledel.	Ezért	belőled	akarok	táplálkozni	ma	újra.	
	 	 	 	 	 	 	 Bányácski	Béla

Ő tesz vallást
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Gyülekezetünkben történt

2014.	június	1-én	3	leány	és	7	ifjú	testvérünk	tett	vallást	hitéről	a	három	évig	tartó	előkészületet	
követően.	A	konfirmáció	során	a	következő	ifjak	ígérték,	hogy	Jézus	Krisztusnak	követői	
és	 református	egyházunknak	hűséges	 tagjai	 lesznek:	Főző	Tamás,	Géczi	Szimona,	Jakab	
János,	Juhász	Tamás,	Köblös	Áron,	Kresťanko	Bettina,	Pusztai	Dénes,	Tóth	Marián,	Tóth	
Szandra,	Varga	Szabolcs.	 Ifjú	 testvéreink	a	pünkösd	úrvacsoraosztás	alkalmával	 járultak	
először	a	kegyelem	asztalához.

Bibliaismereti vetélkedő

Konfirmáció

	 Idén	 is	 gyülekezetünk	 adott	 otthont	 a	 Zempléni	 Egyházmegye	 bibliaismereti	
vetélkedőjének,	amelyre	április	12-én	gyülekezeti	otthonunkban	került	sor	13	gyülekezet	
25	csoportja	70	gyermekének	részvételével.	Az	idei	éven	Jézus	életét	leíró	eseményekből,	
evangéliumi	történetekből	készültek	a	gyerekek.	A	virágvasárnap	előtti	szombaton	reggel	
összegyűlt	gyerekeket,	felkészítőiket	és	kísérőiket	Molnár	Éva,	királyhelmeci	lelkipásztor	
köszöntötte	 és	 igei	 útmutatásában	 szólt	 arról,	 hogy	 valójában	 ki	 az	 a	 Jézus	 Krisztus,	
akinek	 élettörténetét	 megtanulták,	 akinek	 életrajzából	 az	 elmúlt	 hetekben	 felkészültek.	
A	nyitó	áhitatot	követően,	korosztályok	szerint,	három	csoportra	oszlottak	a	gyerekek	és	
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hozzáláttak	 a	 tesztlapok	
kitöltéséhez,	ami	a	vetélkedő	
végeredményének	 alapját	
képezte.	 Az	 elmúlt	 évhez	
hasonlóan	 a	 tényleges	
bibliaismereti	 vetélkedőt	
követően,	 a	 gyerekek	
immár	 összevegyítve,	 egy	
újabb	 kvízjátékon	 vehettek	
részt	 nagy	 örömükre,	 ahol	
a	 tudáson	 túl	 fontos	 szerep	
jutott	 az	 ügyességnek	 is,	
hiszen	 a	 Kása	 Melinda,	
nagygéresi	 és	 Blanár	
Gabriella,	 kisgéresi	
lelkipásztorok	 által	 vezetett	 vetélkedőn	 ügyességi	 feladatok	 is	 szép	 számmal	 akadtak.	
A	 szombat	 délelőtt	 hamar	 elröpült,	 s	 időközben	 a	 vetélkedő	 eredménye	 is	megszületett,	
amit	 az	eredményhirdetés	és	az	emléklapok,	 ill.	 ajándékok	átadása	követett.	A	gyerekek	
örömmel	 indultak	 haza,	 s	 úgy	 készülhettek	 húsvét	 ünnepére,	 hogy	 –	 sokan	 szinte	 szó	
szerint	–	ismerték	a	nagyheti	eseményeket,	tudták,	megismerték,	megtanulták,	hogy	Jézus	
Krisztus	mit	tett	az	emberért,	s	mit	tett	értük.	A	királyhelmeci	gyülekezetből	a	következő	
gyerekek	készültek	a	vetélkedőre	és	értek	el	szép	eredményeket:	1.	kategória:	Kresťanko	
Dániel,	Majer	Noémi,	Murincsák	Bettina;	II.	kategória:	Tancsák	Ferenc,	Botos	Natália;	III.	
kategória:	Bók	Barbara,	Dócs	Denis,	Varga	Szabolcs.

Szeretethíd
	 Szeretethíd	–	 egy	2009	előtt	 nem	 létező	összetett	 szó,	 amely	 az	 eltelt	 öt	 évben	
„fogalommá”	 vált	 Kárpát-medence	 reformátussága	 körében.	 Egy	 szó,	 amelyhez	 évről-
évre	egyre	többen	kötnek	egy	programot	és	egyre	többen	kötődnek	személyesen	is,	hiszen	
évente	nő	azoknak	az	önkénteseknek	a	száma,	akik	valamely	magyarlakta	településen	az	
esztendő	 két	 napján	 önkéntes	 munkát	 végeznek,	 szeretetből	 fakadó	 feladatot	 látnak	 el.	
Örömteli	követni	a	különböző	megmozdulásokat	a	települések	és	a	református	közösségek	
nagyságától	 függetlenül,	és	bár	sok	esetben	a	számok	sokatmondóak,	de	ez	esetben	sem	
szabad	csupán	a	számok	nagyságából	megítélni	e	program	sikerét;	bár	a	számok	is	szépek,	
azoknak	 a	 száma,	 akik	 bekapcsolódtak	 idén	 a	 Szeretethíd	 programba.	 Kárpát-medencei	
szinten	közel	15000	volt	a	regisztrált	résztvevők	száma,	de	egyházunkból	is	szép	számmal	
csatlakoztak,	2400-an.	A	tapasztalat	az,	hogy	a	program	keretében	önkéntes	feladatot	ellátó	
személyek	száma	mindig	több	a	regisztrált	„szeretethidasok”	számánál,	s	minden	bizonnyal	
így	volt	ez	idén	is.	Azonban	e	szép	számoknál	túl	kell	látnunk,	s	azt	kell	észrevenni,	hogy	ez	
mennyi	odaszánt	szívet	és	tenni	akaró	lelket,	mennyi	önkéntes	munkaórát,	hány	simogató	
kezet,	mennyi	elvégzett	feladatot	jelent,	s	hogy	két	napon	keresztül	hány	gyülekezetben	volt	
„gyümölcsszüret”,	hiszen	termettek	a	hitből	fakadó	cselekedetnek	a	gyümölcsei.	
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	 Így	volt	ez	Királyhelmecen	
is,	s	bár	a	Szeretethíd	két	napos	
volt,	 de	 itt	 két	 hétre	 nyújtottuk	
az	 önkéntes	 munkavégzést	 a	
gyülekezetben.	 Köszönhető	
ez	 annak,	 hogy	 május	 11-
én	 önkéntes	 csoport	 érkezett	
Hollandiából,	 akik	 az	 egykori	
iskolaépület	 felújításánál	
segédkeztek.	 A	 hosszú	
tervezgetést	 követően,	 a	 11	 fős	
csoport,	jól	szervezett	munkával	
az	 épület	 belső	 tereinek	
kialakításán	 munkálkodott	 és	
hozzájuk	csatlakoztak	naponként	

a	helyi	gyülekezet	tagjai	is.	Érdekes	módon	a	kommunikációs	problémák	pillanatok	alatt	
elhárultak	 és	 a	 holland	 a	 magyarral	 jól	 megértették	 egymást,	 hiszen	 a	 cél	 közös	 volt,	
vagyis	minél	több	munkát,	a	lehető	legprecízebben	elvégezni,	önkéntesen,	a	gyülekezetért,	
Urunk	 dicsőségére.	 Öröm	 volt	 látni	 egy-egy	 nap	 végén,	 hogy	 milyen	 sokat	 haladtak	
előre.	Ugyancsak	örömteli	volt	 azt	 is	 látni,	hogy	a	holland	önkéntesekhez	királyhelmeci	
reformátusok	 is	 csatlakoztak	 és	 volt,	 aki	 több	 napon	 keresztül	 munkájával	 segítette	 a	
gyülekezetet.	Láthatóvá	vált,	hogy	amennyiben	van	akarat	és	motiváció,	úgy	sokat	 lehet	
tenni,	önerőből	 is	nagyon	sok	munkát	el	 lehet	végezni,	s	hiszem,	akarom	hinni,	hogy	ez	
esetben	 nem	 idegenek,	 de	 Krisztusban	 mégis	 testvérek	 jelenléte,	 munkavégzése	 volt	 a	
motiváló	erő,	hanem	az	Isten	iránti	hála,	hála	azért,	hogy	tehetem,	tehetjük,	tehettük.	
	 A	 naponkénti	 munkavégzés	 során,	 amelyhez	 –	 ahogyan	 írom	 is	 –	 helyiek	 is	
csatlakoztak	naponként,	elérkezett	május	16-a,	amikor	a	konfirmandus	csoporttal	a	Mailáth	
utcai	idősek	otthonát	látogattuk	meg	és	az	igehirdetés,	éneklés	és	szavalatok	mellett,	egy	
édesanyának	köszönhetően,	süteményt	is	vihettünk	az	időseknek.	
	 Május	 17-én,	 a	 Szeretethíd	 program	második	 napján	már	 a	 gyülekezet	minden	
korosztályát	vártuk,	hogy	az	egykori	iskolaépültnél,	valamint	a	templom	körül	szükségesnek	
vélt	munkálatokat	elvégezzük.	A	napot	korán	reggel	sátorállítással	kezdtük,	majd	az	ebéd	
elkészítéséhez	 is	 hozzáláttak	 a	 szorgos	 kezek.	 Kilenc	 órakor,	 egy	 közös	 imádság	 után	
elosztottuk	a	feladatot	az	addig	érkezett	közel	60	önkéntesnek.	Voltak,	akik	az	iskolaépület	
tetőterének	szigeteléséhez	fogtak	hozzá,	de	a	jelenlévők	nagy	része	a	templom	takarításánál	
és	a	 templom	körüli	udvar	rendbetételénél	segédkezett.	Bár	az	időjárás	nem	kedvezett,	s	
néha	még	az	eső	is	eleredt,	de	ez	senkinek	nem	szegte	a	kedvét	és	a	kitűzött	feladatokat,	sőt	
még	annál	is	többet	sikerült	elvégezni.	Így	a	sok	tenni	akaró	kéznek	köszönhetően	hamar	
kifogytunk	a	munkából,	és	megelégedéssel,	szívünkben	hálával	ülhettünk	a	terített	asztal	
mellé.	Ekkorra	az	iskolaépületben	munkálkodó	holland	és	helybéli	testvérek	is	megérkeztek	
és	közös,	magyar-holland	énekléssel	magasztaltuk	ebéd	előtt	az	Istent	és	adtunk	neki	hálát,	
hogy	vagyunk,	hogy	 tehetünk,	hogy	 tudunk	nem	csak	 szavakkal,	 de	 tettekkel	 is	hidakat	
építeni	egymás	felé;	szeretetből.	
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Cursillo, ahol az Úr csodásan működik
 Mindenek	 előtt	 szeretném	 megköszönni	 az	 Úrnak,	 hogy	 kiválasztott	
és	 testvéreimen	keresztül	elhívott	 erre	a	hitbeli	 alkalomra.	Mint	már	 többször	 is	
megtapasztaltam	az	Ő	kegyelmét,	az	áprilisban	sorra	került	hitmélyítő	alkalmon	is	
azt	tapasztaltam,	hogy	ezzel	az	elhívással	is	célja	volt	az	életemben.
	 Talán	 nehezen	 szánjuk	 rá	 magunkat	 egy-egy	 áldásos	 alkalmon	 való	
részvételre.	Ne	halogassuk!	Az	Úr	hív,	 halljuk	hát	meg	 a	 hívó	 szót,	 amíg	 tart	 a	
kegyelmi	 idő.	Aki	 e	 rohanó	 világban	 is	 hallja	 ezt	 a	 hívó	 szót	 és	meghívást	 kap	
a	 Cursillora,	 vegyen	 részt	 ezen	 az	 alkalmon,	 legyen	 részese	 a	 hitben	 való	
növekedésnek	e	csendeshétvégei	alkalmon	is.
Istennel	csak	úgy	tudunk	élni,	ha	el	tudjuk	fogadni	az	Ő	ingyen	való	kegyelmét.	
Isten	országának	közelsége	már	itt	a	földön	megtapasztalható,	itt	kell	építeni	azt,	itt	
kell	megmaradni	a	hozzá	vezető	keskeny	úton.	
	 Elindultunk	 a	 királyhelmeci	 gyülekezetből	 többedmagammal	 –	 mint	
Jézus	és	tanítványai	–	a	hegyre,	hogy	három	napon	át	imádkozzunk	és	az	Ő	szent	
igéjével	éljünk.	Imádkozva	kérjük	áldását,	kegyelmét,	szeretetét,	bűnbocsánatát	és	
megtartatását.	
	 Mindenkiben	benne	van	a	vágy,	hogy	boldog	legyen.	A	boldogság	keresése	
folyik	a	világban,	mindenki	másban	keresi,	más	a	vágya,	más	az	ideálja.	De	az	igazi	
boldogság	Istenben	van.	De	van-e	elég	bátorságunk	Istenre	bízni	magunkat?	Ehhez	
kapunk	bátorságot	és	olyan	lelki	békét,	amilyet	csak	az	Úr	adhat.	Az	Úr	mondja:	
„Mit	használ	az	embernek,	ha	az	egész	világot	megnyeri,	lelkében	pedig	kárt	vall?”	
(Mt	16,26)	E	három	napos	alkalmat,	a	Cursillo	napjait	személyesen	kell	átélni,	az	
Istennel	való	találkozás	áldott	lehetőségét	akár	egy	ilyen	alkalmon	is	kihasználni.	
Bízom	az	Úrban,	és	biztosan	tudom,	hogy	akik	e	hétvégén	részt	vettünk,	nem	fogjuk	
sajnálni	az	egymással	és	Urunkkal	töltött	időt.
Három	nap	után	elindultunk	a	hegyről	lefelé	egy	új	élettel.	Szeretnénk	a	tanultakat	
és	tapasztaltakat	szétszórni	körülöttünk	élő	testvérek	között.
	 Megköszönjük,	 hogy	 ilyen	 nagy	 kegyelmű	 Istenünk	 van,	 aki	 küldött	
hozzánk	lelkészeket,	előadókat,	hogy	erősítsenek,	bátorítsanak	hitben.	Jézus	Urunk	
azt	 mondja:	 „Nem	 azért	 jöttem,	 hogy	 az	 igazakat	 hívjam,	 hanem	 a	 bűnösöket	
megtérésre.”	(Lk	5,32)
	 Adja	a	kegyelem	Istene,	hogy	aki	 részt	vesz	ezen	a	hitbeli	alkalmon,	az	
hálatelt	szívvel	és	imádkozó	lélekkel	térjen	haza.
	 „Akik	 az	Úrban	 bíznak,	 erejük	megújul,	 szárnyra	 kelnek,	mint	 a	 sasok,	
futnak,	és	nem	lankadnak	meg,	járnak,	és	nem	fáradnak	el.”	(Ézs	40,31)
	 Egyedül	Istené	a	dicsőség!

	 	 	 	 	 	 	 Kulcsár	Eleonóra
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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!

2014.	július	7-11.	között	immár	tizedik	alkalommal	kerül	
sor	gyülekezetünkben	napközi	gyerektáborra.	A	tábor	
napjain	8:00	és	15:00	óra	között	tartunk	foglalkozást	a	
“táborozóknak”	a	gyülekezeti	házban	és	annak	udvarán.	
Az	ez	évi	tábor	címe:	“Válaszút”;	mivel	olyan	bibliai	
személyeket	állítunk	majd	a	gyermekek	elé,	akik	-	

hozzánk	hasonlóan	-	döntési	helyzetbe,	
válaszút	elé	kerültek.

A	gyülekezetünk	mellett	működő	KOINONIA	
jótékonysági	alapnak	köszönhetően,	a	táborban	való	
részvétel,	a	gyülekezethez	tartozó	gyermekeknek	

ingyenes.	Ugyanakkor,	ha	valamelyik	szülő,	nagyszülő,	
gyülekezeti	tag	úgy	gondolja,	hogy	valamilyen	

sütivel,	gyümölccsel,	finomsággal	meglepi	a	táborozó	
gyermekeket,	szívesen	fogadjuk	(ezt	kérnénk	esetlegesen	
előre	jelezni).	A	táborba	jelentkezni	a	Lekészi	Hivatalban	
lehet,	ahol	bővebb	felvilágosítást	is	tudunk	nyújtani.	

Gyülekezeti
napközi tábor

	 A	 Zempléni	 Református	
Egyházmegye	 második	 alkalommal	
rendezi	 meg	 június	 14-én	 az	 Egyház-
megyei	 Nap	 elnevezésű	 rendezvényét	
Örösben.	Az	 alkalom	 elsődleges	 célja	 a	
közös	 ünneplés,	 beszélgetés,	 az	 egység	
megnyilvánítása,	 az	 összetartozás	 kinyilvánítása.	 Az	 egyházmegyei	 napra	 a	 gyülekezetek	
minden	korosztályát	várják	és	ezért	a	programot	is	ennek	megfelelően	szervezik.	A	programból:	
gyülekezetek	megmérettetése	bográcsétel	készítésben	és	métajátékban;	bábcsoportok	előadása;	
kórusok	 bemutatkozó	 szolgálata;	 kistermi	 előadások;	 komolyzenei	 koncert;	 kerekasztal	
beszélgetés;	 evangelizáció;	Reforgó	 ifjúsági	 zenekar	 koncertje;	 a	 beregszászi	Hajnalcsillag	
zenekar	nagykoncertje.	
	 Mindezek	mellett	sor	kerül	könyvvásárra,	de	a	FIRESZ	BeülŐ	kávézója	is	kinyit	majd	
az	alkalomra.	A	gyermekek	számára	is	egész	napos	foglalkozást	készítenek,	de	természetesen	
mindenkit,	korosztálytól	függetlenül	szeretettel	várnak.	

Református
Egyházmegyei Nap


