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 A vezérfonalunk szerint a közelmúltban olvastuk a Bírák könyvét, amely a zsidó 
népnek egy olyan korát tárja elénk, melyben Isten választott népének számtalan idegen néppel 
kellett megküzdenie. A küzdelemben az Isten mindig adott segítséget népének, és a segítsége, a 
tanácsközlése, a vezetése egy-egy ember által történt, akit az Úr kiválasztott, megbízott. A Bírák 
könyve 17. részében olvashatunk arról a történetről, amelyben nem egy bíráról van szó, hanem 
egy Miká nevű emberről. A teljes neve Mikájéhu, aminek jelentése „Ki olyan mint Jahve?”. 
Vagyis ez a Miká nem volt Isten-tagadó, sőt nevéből ítélve egy Isten-hívő, Jahve-hívő volt. Azt 
írja le róla a Bírák könyve, hogy ellopta anyja pénzét. Hát ez valahogy nem fér össze azzal, 
amit mondtunk, hogy Jahve-hívő, Isten-hívő. Mert, aki hisz, az nem lop, az az anyagi dolgaiban 
is tiszta az Isten előtt. Gondoljuk. Miká anyja nem tudta, hogy a fia lopta meg, és megátkozta 
a tolvajt. Nagy összeg volt, a Biblia megnevezi, hogy ezeregyszáz ezüstpénz. Az átokra Miká 
bevallja, hogy ő a tolvaj, és visszaadja anyjának. Valószínűsíthető, hogy az átoktól való félelem 
miatt szolgáltatja vissza a lopott vagyont, mint ahogyan azt is valószínűsíthetjük, hogy az 
asszony az átkától való félelem miatt, azaz, hogy a fián fog majd az átok, felajánlja az összeget 
bálványszobor készítésére. Elkészül a szobor, sőt szentély is készül hozzá Miká házában, és még 
papi ruhára, kiegészítő kellékekre is futja. 
 A kultusz központja Jeruzsálem volt, s a házi szentélyek készítése önmagában nem 
volt bűn, amennyiben ott csupán egy oltár volt, melyen a családfő, vagy ha a közelben volt 
Lévita, akkor az, áldozatot mutatott be az Istennek. Viszont az, hogy a szentélybe, vagy máshová 
valaki szobrot, bálványszobrot állítson, az tiltott volt, bűn volt, hiszen még a Tízparancsolatba 
is benne foglaltatik, hogy ne csinálj magadnak faragott képet. Tilos volt a szoborkészítés, még 
akkor is, ha az egy, élő Istent, Jahvét akarták megformázni. De nem lehet. Nem lehet az Istent 
szoborba zárni és nem lehet Őt ezáltal birtokolni. A zsidó nép történetében nem csak itt fordul 
elő, hogy Istenüket meg akarják formázni, hiszen gondolhatunk Áronra, vagy akár Jeroboám 
esetére. Az Istent nem lehet szoborba önteni. Úgy van, ahogyan az Úr Jézus mondta: Az Isten 
Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn 4,24). De Miká a 
hatalmas vagyonból, a lopott, majd visszaadott, aztán felajánlott pénzből épített szentélyében 
akarja imádni az ötvösök keze által készített bálványszobrot. Sőt még az egyik fiát papnak is 
kinevezte, amire nem lett volna joga. Egy saját istentiszteleti helyet hozott létre. És a Bírák 
könyve ezt a történetet és Miká cselekedetének, tettének abszurd voltát azzal fejezi ki, hogy 
kijelenti: Abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, ami neki tetszik.
 Mindenki azt csinálta, ami neki tetszik - ez jellemezte a Bírák könyvének korát. És bár 
mindenki azt csinálta, ami neki tetszik, ami a saját szemei előtt jó, helyes, de hatalmas zűrzavar 
volt abban a korban, mert ha mindenki azt csinálja, ami neki tetszik, akkor annak zűrzavar a 
vége, hiszen mindenkinek más-más tetszik. Mindenki mást akar követni, mást tart helyesnek. 
Nem volt király, nem volt tekintély, norma és mindenki azt tette, ami tetszett, és lett zűrzavar.

Van-e élő Istened?
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 Ha korunkról, népünkről az Úr ítéletet mondana, akkor lehet, hogy ugyanezt mondaná: 
abban az időben nem volt király, nem volt tekintély, és mindenki azt csinálta, ami neki tetszik. 
Hát nem erről szól a mi korunk? A 21. sőt már a 20. századunk is. Nem így gondolkodik korunk 
embere? Azt teszi, amit akar, amit elgondol, ami tetszik. Lehet, hogy azt mondja, hogy rendben 
van, gondolkozz, ahogyan akarsz, de nekem hagyjál békén, s engedd, hogy azt tegyem, ami 
nekem tetszik. Élhessek úgy, ahogyan nekem tetszik, a saját szabályaim szerint, mindenféle 
norma és tekintély nélkül. És ezt nem csak a tinédzserek mondják, akiknek életkori sajátossága, 
hogy lázadnak. Ma sok országban azért kardoskodnak, hogy az egynemű párok is valamilyen 
házassági kötelékben éljenek. Hollandiában már évek óta összeházasítják az egyneműeket. 
De ugyanitt elfogadott, hogy legálisan fogyaszthassanak marihuánát, s bizony időnként ez a 
kérdés nálunk is előjön. De ha csak arra gondolunk, hogy mennyi minden van, ami még ötven 
évvel ezelőtt szégyen volt, és ma már elfogadottnak gondolják, akkor láthatjuk, hogy mennyire 
hasonlít korunk, a Bírák korához. Nem csoda, hogy korunk társadalma már nem tud mit kezdeni 
azzal a szóval, hogy bűn, mert ha mindenki azt tehet, ami tetszik, akkor a bűn az sokaknak csak 
valami elvont fogalommá degradálódik. De akkor jön a zűrzavar. Miká életébe is, és a zsidók 
életébe is. 
 Gondoljunk csak erre a Mikára: meglopja az anyját. A saját édesanyját lopja meg, 
hatalmas vagyonnal. Mert azt teszi, ami neki tetszik, és számára még ez is belefér. De az 
édesanyja megátkozza, majd áldást mond, de a babonaság is ott van, a félelem, de ott van az 
Isten utáni vágy, szentélyt épít, kinevezi papnak a fiát, de nem jó, jön a lévita és felfogadja. 
Minden van, csak éppen rend nincs. Mindent megtehet, ami tetszik, de még sincs rendben az 
élete, és ez a további történetekből is kitűnik. 
 Csoda hát, hogy zűrzavar van a világunkban, ha mindenki azt tehet, amit akar. Sok 
fiatal mondja, hogy nem kell házasságot kötni, ma már szabad, csak úgy együtt élni. Aztán 
csodálkoznak, ha zűrzavar van. Ma már sokaknak a házasság is nyitott, és csodálkoznak, hogy 
széthullik. Egy pár évvel ezelőtt tanítottam egy gyereket hittanra, és az a tipikus, megbélyegzett, 
rossz gyerek volt. Nem szerették, egyik iskolából kivették, vitték a másikba, mert „a tanárok 
pikkelnek rá” - mondták a szülők. Az egyik óra előtt elmondta a gyerek, hogy ő nem is tudja, 
hogy most az apukájához meg az új anyukájához, vagy az anyukájához és az új apukájához fog 
hazamenni. Tíz éves gyerek és teljes bizonytalanság az élete, mert a szülei úgy gondolták, hogy 
azt tehetik, még a gyermekükkel is, ami nekik tetszik, nekik kényelmes. De a gyermekek bele is 
nevelődnek abba, hogy azt tegyék, ami csak tetszik. 
 Azt gondolom, hogy sokak előtt nyilvánvaló, hogy egyre nehezebben megy a 
konfirmációi előkészítő, és egyre többen adnak hangot annak, hogy minek még azzal is terhelni 
a gyermeket. Majd ha felnő, döntse el, hogy miben, kiben akar hinni. Majd azt teszi, ami tetszik. 
Mert nincs király, nincs tekintély, nincs norma. De van zűrzavar és vannak bálványok, és vannak 
hamis istenek, és széthullott életek, és még a szülőt is meglopó gyermekek, és átkozódások. 
Mikának is volt istene. Készített magának egy hamis istent. Mert az ember vágyik Isten 
után. Minden emberben ott van az Isten utáni vágy, a vallásosság magja és mindenki keres. 
Van, aki egész életében, és sok mindent kipróbál. Végigjár sokféle közösséget, foglalkozik 
ezotériával, keleti vallásokkal, mindenféle önmegváltó módszerekkel. Ami nem is csoda, hiszen 
a televízió ontja a különböző megtévesztő, félrevezető, olykor még a keresztyénség köntösébe 
is bújtatott, hamis isteneket. Ha ma bemegyünk egy könyvesüzletbe és ahhoz a polchoz, vagy 
könyves-szekrényhez megyünk, melyen a vallásos könyveket találjuk, akkor még a legjobb 
esetben is a könyveknek csupán 20-25 százaléka mondható keresztyénnek. A többi szól egyéb 
világvallásokról, agykontrollról, önmegváltásról, ilyen-olyan energiáról, mágiáról, és még 
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sorolhatnánk. Ott van az isten sokak életében, mint Miká életében, de hamis isten, bálványisten, 
amelyet a nagy hitető ültet a szívünkbe, és valóban elhisszük, hogy helyes a mi istenünk és 
istentiszteletünk. 
 Előttünk van a zűrzavaros Bírák korának egy zűrzavaros hajléka. Előttünk van Miká, 
az ő hamis istene, istentisztelete. De most erről a hajlékról és Mikáról fordítsuk tekintetünket 
a mi hajlékunkra, a mi személyes Istenképünkre, a mi életünkre. Mert a kérdés nem az, hogy 
milyen hite, cselekedete és milyen istene volt ennek a Mikának, hanem az, hogy milyen Istene 
van a Kedves Olvasónak? Olyan, aki bár nincs megformázva, de be van zárva a templomba, 
akivel csak ott és akkor találkozunk, amikor akarunk, akit birtokolhatunk? Vagy pedig ott van Ő 
a mindennapjainkban, életünk minden színterén? Milyen az istentiszteletünk? Formális csupán, 
vagy őszinte? Feltöltődünk, amikor igét olvasunk, templomba megyünk, imádkozunk, vagy 
kötelességnek teszünk eleget? Csak helyhez, templomhoz kötve van istentiszteletünk, vagy az 
életünk is erről szól? Az istentiszteletről. És milyen az életünk? Zűrzavaros, összegubancolódott, 
kilátástalan? Azt tesszük, ami csak tetszik? Azt mondjuk, azt gondoljuk, amit akarunk, még 
akkor is, ha szeretteinket, családtagjainkat, vagy másokat bántjuk? Van tekintélyünk, normánk, 
van királyunk? Miká félrecsúszott istentisztelete, a Bírák korának zűrzavarossága, az hogy 
mindenki azt tett, amit akar, innen indult. Nem volt norma, nem volt, akire hallgassanak, vagy 
talán volt csak nem hallgattak, nem volt király. Egészen személyesen is fel lehet tenni az előbbi 
kérdéseket: Neked van királyod Kedves Olvasó? Van Urad? Akire hallgatsz, aki tekintély, norma 
az életedben. Sokan mondják, hogy igen, persze. Sokaknak van, amolyan Miká-féle istene, aki 
van, de aki mégsem élő. Van lübeckben egy Krisztus-szobor, melynek talapzatára a következő 
felirat van írva: Ti engem Mesternek hívtok, de nem kérdeztek engem. / Világosságnak hívtok 
és nem láttok engem. / Útnak neveztek, de elkerültök, / Életnek hívtok és tőlem menekültök. 
/ Bölcsnek neveztek, de követtek-e engem? / Hatalmasnak hisztek és mégse kértek engem. / 
Igazságnak hívtok, és kételkedtek bennem. / Irgalmasnak tudtok és mégse bíztok bennem. / Ha 
egyszer örökre elvesztek, / Ne okoljatok engem! Sokszor nem így vagyunk mi is? Mesternek 
hívjuk Jézust, de igazából nem Ő életünk mestere. Királynak mondjuk, de inkább úgy vagyunk, 
mint a zsidók kiáltották, nekünk nem királyunk van, hanem császárunk.
 Van-e élő Urad, élő királyod? Olyan, aki hatással van döntéseidre, tetteidre, aki 
befolyásolja, sőt felülírja elképzeléseidet. Van-e ilyen Urad? Ma ez a kérdés. Vagy azt teszed, 
ami tetszik? Az Úr Jézus azt mondta: Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt 
mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát (Mt 
7,21). Csak az, aki cselekszi az Atya Isten akaratát - mondja Jézus. Ezt tesszük-e? Ezt teszed-e? 
Az Atya akaratát, az Isten akaratát éled, vagy azt, ami csak tetszik?
 Leírja a Biblia, hogy az ötezer ember megvendégelése után Jézust királlyá akarták 
tenni, de Ő visszavonult. Ő nem földi király akart lenni, nem egy diktátor, egy zsarnok, aki 
rákényszeríti akaratát az emberre. S ma sem ezt teszi. Ma is alázatosan jön, zörget szívünk 
és éltünk ajtaján és arra vár, hogy befogadjuk, életünk urává és királyává tegyük. Nem csak 
vasárnaponként, nem csak a templomban, de a hétköznapjainkban is, s arra vár, hogy ne azt 
tegyük, ami nekünk tetszik, hanem ami neki. Legyen az a szándék szívünkben, hogy Ő vezessen 
bennünket, Ő legyen a tekintély, a norma, Ő legyen az Úr, figyeljünk rá, igéjére, üzeneteire és 
tetteinkkel is Őt magasztaljuk.
      Molnár István
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Gyülekezetünkben történt
Templomi koncert volt a templomért
 A királyhelmeci református templomban már többször volt koncert, hiszen 
volt, amikor orgona-, vagy zongorakoncertre hívogattuk a zeneszerető embereket, vagy 
szimfonikus kvartettet köszönthettünk, de előfordult, hogy egy egész gyerekkórust 
hallgathattunk, ahogyan az az elmúlt évi adventi koncerten történt. Nem idegen tehát a 
koncertre való hívogatás a királyhelmeci református egyházközség részéről, azonban még 
soha nem történt meg az, hogy egy előadó „sztárságára”, hírnevére utalva hirdették volna 
a készülő koncertet. A sztárságra való utalást talán ki is kérné magának, és talán a hírnév 
kapcsán is szabadkozna Mészáros János Elek, aki 2016. április 10-én a királyhelmeci 
református templomban adott jótékonysági koncertet. Az eredeti foglalkozása szerinti 
agrármérnök a 2012-es Csillag Születik tehetségkutató televíziós műsor kapcsán vált 
ismertté. Ugyanakkor elmondható, hogy keresztyén körökben, a református gyülekezeteken 
belül a televízió képernyőjén is bátor, már-már hitvallónak nevezhető kiállásával hívta fel 
magára a figyelmet. A műsor óta eltelt időben is, amolyan XXI. századi apostolként járja 
a Kárpát-medencét, s – ahogyan ő fogalmaz – a koncert ürügyén tesz bizonyságot szerető 
Istenéről, megváltó Jézus Krisztusáról. A királyhelmeci templomban is hazaszeretetéről, 
népe, nemzete iránti elkötelezettségéről, és szerető Uráról tett bizonyságot énekeivel, 
szavalataival, beszédével, de ahogyan a másfél órás koncert zárszavaként megfogalmazta: 
egyedül Isten dicsőségére. 

 A Szeretethíd fogalma egyre többek számára ismert szerte a Kárpát-medencében, 
s egyre több településen csatlakoznak lelkes önkéntesek ehhez a programhoz. A református 
gyülekezetek nagy részében egész évben folyik önkéntes munka, de nyolc éve van két nap, 
amikor az önkéntesség fokozódik, és évről-évre egyre többen indulnak munkára a „Mozdulj! 
Segíts! Szeress!” szavak ütemére. Így van ez Felvidéken is, hiszen a Magyarországi 
Református Szeretetszolgálat programjához a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 
Diakóniai Központja is csatlakozik, és idén rekordszámú regisztrált csoportban 3800 
önkéntes tevékenykedett május 20-21. napokon. 
 A 2016-os felvidéki Szeretethíd hivatalos megnyitójára május 19-én 
Királyhelmecen került sor. A megnyitóra nem csak a helyi „szeretethidasok” érkeztek, 
hanem azon gyülekezetek, vagy oktatási intézmények képviselői is, akik ez évben a 
zempléni és az ungi egyházmegyékből csatlakoztak a programhoz. 
 A megnyitó kezdetén Molnár István, királyhelmeci lelkipásztor köszöntését 
követően a jelenlévők a két évvel ezelőtti Szeretethíd programjába tekinthettek bele egy 
mozgóképes beszámoló vetítése által. Lengyel Erika, a Diakóniai Központ királyhelmeci 

A Szeretethíd hídfője Királyhelmecen épült
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munkatársa a Szeretethíd indulásáról, a program sikeréről, és fontosságáról számolt be, de 
beszámolójából a felvidéki Szeretethíd idei számadatait is megismerhették a jelenlévők.
 Kendi Csaba, a Zemplén Egyházmegye esperese a 2Kor 8,9 alapján hirdette azt 
a kegyelmet, amelyből fakad a keresztyén ember szeretetszolgálata, mások irányába is 
megmutatott hálaáldozata. Igei útmutatásában kifejezte örömét annak kapcsán is, hogy 
Bodrogközben is megnyílhatott a református egyház szeretetszolgálati intézményének 
irodája, ami a komáromi központ programjait közelebb tudja hozni a keleti régióhoz, s így 
az egyházmegye és a gyülekezetek diakóniai tevékenységét tudja segíteni.
 A Szeretethíd felvidéki programját nem csak erkölcsileg, de a megnyitón való 
jelenlétével is támogatta Szesztay Ádám, Magyarország kassai főkonzulja. Köszöntőjében 
nem csupán a jelenlévőket üdvözölte, hanem annak kapcsán is kifejezte örömét, hogy 
a szeretet hídja megépült Isten és ember között, és e református önkéntes program által 
tovább épülhet ember és ember között, amely hídépítés alapkövét, hídfőjét idén éppen 
Királyhelmen építik meg. 
 A köszöntő szavak, ünnepi beszédek elhangzását követően szimbolikus 
ajándékcsomagot vehettek át azon gyülekezetek, intézmények képviselői, akik a maguk 
településén kapcsolódtak be önkéntes munka végzésével a programba, majd végül a 
Zempléni Egyházmegye esperese imádságban kérte az Úr áldását a különböző feladatok 
végzésére, az önkéntesekre. 
 A Szeretethíd országos megnyitójára a királyhelmeci gyülekezet asszonyai is 
készültek, és nem csak a jelenlévőket vendégelték meg, de süteményeikből a két helyi 
idősek otthonába is jutott, ahova a megnyitót követően lelkészeikkel indultak. A fiatalabb 
generáció is elindult „szeretethidat építeni”, de ők a város főterére és utcáira mentek, 
hogy szétosszák azt a háromszáz mézeskalácsszívet, amivel nem csak egy kis örömet 
akartak varázsolni a megajándékozottak arcára, hanem apró, de tartalmát tekintve mégis a 
legjelentősebb üzenetet adták át, amin a Szeretethíd pillérei is állnak: az Isten szeret.

 Két évvel ezelőtt kezdtük el tervezni a templom külső felújítását. A tervezés 
nem csupán a templom külsejének rohamos állagromlása miatt vált szükségessé, 
hanem a munkálatok magas költsége miatt is. Tervezni volt szükséges a költségeket, 
s a takarékoskodást szem előtt tartva döntötte el egyházközségünk presbitériuma a 
Templomfelújítási-alap létrehozását. Amint arról korábbi számunkban már beszámoltunk, 
egy pályázatból származó 9000,- Eurós támogatásnak köszönhetően – Isten segedelmével 
– templomunk külső felújítását már idén el tudjuk kezdeni, illetve el tudjuk végezni. 
A legutóbbi felhívás után is adakoztak többen e célra, így a Templomfelújítási-alap 
megnyitása, az e célra történő adományok gyűjtése óta 2016. június 19-ig mindösszesen 
10 214,- Euró összegű felajánlás érkezett. A felújítás megkezdése előtt több árajánlatot is 
kértünk építési vállalkozóktól, s a presbitérium a 25 éves múltra visszatekintő, több templom 
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Pólyánban is elkezdődik a templom felújítása

teljes felújítását elvégző kisvárdai DOMBAU Kft.-t bízta meg a munkálatok elvégzésével. 
A megállapodás szerint a templom külső falairól a régi, bomló vakolatréteg eltávolításra 
kerül, majd a falakat újravakolják és színezik. A templom kőlábazata megmarad, de annak 
betonpapucsa szintén eltávolításra kerül és a falak mentén, a nedvesség elvezetésére 
dréncső lesz kavicságyba fektetve. A bejárati lépcsőzet is megújul, az esőcsatornák és a 
stablondeszkák is ki lesznek cserélve, valamint a külső párkányok is elkészülnek, amire 
az ablakok cseréje után – éppen a felújítás tervezése miatt – nem került sor. A költségvetés 
szerint, az említett munkálatok összköltsége közel negyvenezer euró. Nyilvánvalóan 
magas ez az összeg, viszont több árajánlat ismeretében, a munkálat nagyságát tekintve 
valóságos. Hisszük, hiszen gyülekezetként már olyan sokszor tapasztalhattuk akár csak 
az elmúlt években is, hogy megsegít minket az Úr, s a közös igyekezetünk neki tetsző, 
és így a szükséges anyagiakat is megadja. Bízunk abban, hogy következő lapszámunkban 
örvendezéssel tudunk beszámolni a királyhelmeci református templom külső felújításának 
a befejezéséről.

 A pólyáni gyülekezet a közelmúltban fejezte be az egykori tanítólakása felújítását, 
gyülekezeti házzá alakítását, de már a temploma felújításán kell gondolkozzon. Már a 
gyülekezeti terem kialakításakor nyilvánvaló volt a leányegyházközség vezetői, presbiterei 
előtt, de talán minden egyháztag előtt is, hogy a templom külső felújítását nem lehet sokáig 
halogatni. A templomtorony héjazata egy részen teljesen elrozsdált, gyakorlatilag átlyukadt, 
de a templomhajó bádogtetője is erősen rozsdásodni kezdett, festése szükséges. Az előzetes 
felmérések szerint a templomtorony tetőzetének megjavítása lett volna a legsürgősebb, 
viszont a tükörfedésre (az eredeti állapotban és formában történő újrafedés) kapott 
árajánlatok magas költsége miatt a gyülekezet ezt idén nem tudja elvégezni. A gyülekezet 
presbitériumának 2016. május 29-én sorra került gyűlésén foglalkozott a templomfelújítás 
kérdésével és a 7/2016-számú határozata értelmében a pólyáni református templom 
felújítására gyűjtést hirdet. A gyülekezet folyamatosan végezné el a teljes külső felújítást a 
céladakozás, illetve a gyülekezet anyagi lehetőségeinek függvényében. Ez évben a templom 
nyílászárói lennének kicserélve, majd a templomtorony és a templomhajó tetőzete lenne 
kijavítva, lefestve, és végül a külső falak javítására, festésére kerülhetne sor. Az említett 
munkálatok költsége magas, így aki teheti, s akit a Lélek a temploma felújítására történő 
adakozásra indít, az a gyülekezetben megszokott rend szerint juttathatja el céladományát. 
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Konfirmáció gyülekezeteinkben

2016. május 8-án 6 leány és 3 ifjú testvérünk tett vallást hitéről a királyhelmeci 
gyülekezetben. A konfirmáció során a  következő  ifjak ígérték, hogy Jézus Krisztusnak 
követői és református egyházunknak hűséges tagjai lesznek: Bodnár Ildikó, Bodnár 
Nikoletta, Botos Natália, Kovács Márió, Loksa Laura, Nagy Viola, Tancsák Ferenc, Tóth 
Dominika, Železnik Erik.

2016. május 29-én 3 ifjú testvérünk tett vallást hitéről a pólyán-szolnocskia gyülekezetben. A 
konfirmáció során a  következő  ifjak ígérték, hogy Jézus Krisztusnak követői és református 
egyházunknak hűséges tagjai lesznek: Füstös Sebastian, Juhász János, Kresťanko Márk.
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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!

 Az idei gyülekezeti gyerektáborra 
július 18-22. napokon kerül sor a 
gyülekezeti otthonban, annak udvarán, 
amelyre szeretettel várjuk a gyülekezethez 
tartozó 6-12 éves gyerekeket. A tábor 
napjaiban 8:00-15:00 óra között várjuk 
a gyerekeket, akikkel délelőttönként 
a Biblia történeteiben – idén Péter 
apostol életében – mélyülünk majd el, 
illetve dolgozzuk fel korcsoportonként 
a napi üzenetet; az ebédet követően 
pedig kézműves foglalkozásokkal és 
csapatjátékokkal töltjük az időt. A táborról bővebb felvilágosítás a lelkészi 
hivatal elérhetőségein kérhető, illetve jelentkezni is ez elérhetőségeken, 
vagy személyesen lehet. A Koinonia jótékonysági alap támogatásának 
köszönhetően a Királyhelmeci Református Egyházközséghez, vagy annak 
leányegyházközségéhez és szórványához tartozó gyermekek számára a 
tábor ingyenes. 

Napközi gyerektábor

gyülekezeti tábor pólyáNbaN
 Idén újra szervezünk Pólyánban is gyülekezeti „tábort”, amelybe a 
pólyáni és a szolnocskai gyülekezetekhez tartozó gyerekeket várjuk. A nyári 
gyerekfoglalkozásokra július 25-27. napokon (hétfőtől szerdáig) 9:00-12:00 
óra között kerül sor a pólyáni gyülekezeti házban (vagy a faluházban). A 
délelőttök folyamán bibliai történeteket, énekeket tanulunk majd közösen 
a gyerekekkel, kézműveskedünk, de a játékra is hagyunk időt. A táborral 
kapcsolatban információt a lelkészi hivatal elérhetőségein tudunk adni; 
a táborba jelentkezni a pólyáni gyülekezet gondnokánál, Kocsis Gézánál 
lehet. 


