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Mi (KI) tölt fel igazán?
 Forró nyári napokat élünk, a vakációnak és a szabadságolásnak az idejét. Sokan 
komolyan tervezgetik a nyári szabadságukat, gondolkodnak, hogy miként és hol fognak 
pihenni, s bizony van is miben válogatni. A különböző élethelyzetben lévők a nyári 
hónapokat is különböző módon élik meg, tervezik el. A kisgyermekes családok keresik a 
gyermekeknek szóló programokat, lehetőségeket, s előszeretettel íratják be gyermekeiket 
táborba, akár többe is. A gyülekezeti táborban résztvevő gyerekek kapcsán is érzékeljük 
azt, hogy olyanok is jönnek ilyenkor – Istennek hála –, akikkel az év nagy részében nincs 
szoros kapcsolatunk, de mindenkor bízunk abban, hogy a tábori magvetés egyszer beérik, 
s reménykedünk, hogy a nyári tábor után az évközi alkalmakra, a vasárnapi iskolába is 
jönnek majd a gyerekek, s ennek kapcsán a szülők is erősebb köteléket építenek ki a 
gyülekezettel – erre is van példa. Vannak akik a szabadságolás idején az aktív pihenést 
választják és a céljuk az, hogy minél több helyre eljussanak és minél többet megismerjenek 
közeli és távoli vidékek mindennapjaiból, szokásaikból, vagy éppen gasztronómiájukból. 
Egy másik csoport csak pihenni akar, napozni, fürödni, aludni, mert ilyen módon akarja 
kipihenni az esztendő fáradalmait. Mindenki megérdemli a pihenést, s mindenkinek 
szüksége is van arra, hogy feltöltődjön, a neki megfelelő módon pihenjen. Előfordul persze, 
hogy a kirándulás kiválasztásánál külső tényezők is befolyásolnak, az ebben is meglévő 
trendek, a bizonyítani akarás (meg tudom engedni), vagy a baráti társaságon belül ki nem 
mondott verseny: ki tud többször és minél messzebbre utazni, többcsillagos szállodában 
megszállni, több exkluzivitást kapni. Ez 
utóbbi persze keveseket érint, bár mindenki 
többet megenged magának a szabadság alatt, 
mint a hétköznapokban általában. Kellenek 
a szabad napok, kell a pihenés mégha csak 
Kisvárdára, vagy Ardóra jutunk is el, vagy az 
udvarunkon lévő fa árnyékában olvasunk egy 
könyvet csöndes magányunkban, vagy éppen 
a szalonnasütést felváltó grillezést választjuk 
a baráti társaságunkban. 
 Akár hogyan is van, akár milyen 
módját, formáját is választjuk a pihenésnek, 
a kikapcsolódásnak, nem feledkezhetünk 
meg arról – hogyan is tehetnénk –, hogy a 
keresztyén ember a szabadságolás napjaiban 
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is Krisztushoz tartozik. S így akár azt a kérdést is fel lehet tenni, hogy milyen módon pihen 
a keresztyén ember. Van-e erre nézve útmutatásunk? Ha nem is direkt módon foglalkozik 
ezzel a Szentírás, de mégis útmutatást ad a számunkra, hiszen a Biblia kijelentései nem csak 
a hétköznapokra, vagy a vasárnapokra érvényesek, sőt nem is napokra vonatkoznak csupán, 
hanem az életre. S mivel ugyanaz az ember, ugyanaz a személyiség megy nyaralni, pihenni, 
vagy kirándulni, aki az esztendő nagy részében dolgozik, ezért ugyanúgy érvényesek a 
szabadság napjaira is Urunk igéi. 
 Arra is látunk azonban példát, hogy az Úr Jézus miként pihent. Bizony Ő is 
elfáradt, hiszen a bűnt kivéve mindenben hasonló volt hozzánk, az erő megfogyatkozásában 
is. A Biblia beszámol arról, hogy időnként Jézus is leült, pedig sok volt a tennivalója 
ebben a bűnökkel teli világban. Samárián keresztülhaladva leült egy kút mellett, ahol 
találkozott a samáriai asszonnyal. Egy egész napi tanítás után olyannyira fáradt volt, hogy 
a hatalmas vihar sem tudta felébreszteni a hajóban alvó Jézust; a tanítványok teszik meg 
nagy kétségbeesésükben, s ezt követően csendesíti le az Úr Jézus a tengert. Volt, amikor a 
tanítványokat is előre küldve félrevonult, imádkozott, töltekezett, és volt amikor Ő maga 
szólítja fel a tanítványokat, hogy pihenjenek. Márk evangéliumában ezt olvashatjuk: Ő 
pedig így szólt hozzájuk: Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek 
meg egy kissé! Mert olyan sokan mentek hozzá, hogy még enni sem volt idejük. (Mk 6,31) 
Jézus kiküldi a tanítványait, majd amikor visszatérnek hozzá, amikor a „munka” után 
visszatérnek a kiküldőjükhöz, akkor Jézus azt mondja nekik, hogy akkor most menjenek egy 
lakatlan helyre, ahol senki nem zavarhatja meg őket és pihenjenek meg. Jézus is tudja, hogy 
szükség van a pihenésre. De hát ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen már a teremtéskor 
úgy tervezte el az Úr a világunkat és az emberi életet, hogy hagyott időt a pihenésre is, s 
olyannyira fontos ez, hogy még a parancsolatok sorába is felvette a nyugalom napját. Mert 
szüksége van a testnek a regenerálódásra, de kiváltképpen szüksége van erre a léleknek is. 
Az Úr ezt is nagyszerűen eltervezte és elrendelte, de sokan Urunk sok más rendeletével 
együtt ezt is semmibe akarjuk venni, aztán csodálkoznak, hogy végtelenségig kimerülnek, s 
elfáradnak testükben, de még többen vannak, akik lelkükben fáradnak el. Mert az Úr napját, 
a nyugalom napját sokan az el nem végzett feladatok napjává formálták. Vasárnap kell kocsit 
mosni, takarítani, s ilyenkor alkalmas az idő a modernkori szentélyek, a bevásárlóközpontok, 
a plázák meglátogatására. Mennyire pihenés ez a testnek? Mennyire pihenés ez a léleknek? 
Mert a testi fáradtságát még csak-csak kipiheni az ember, erre áldoz, ha máskor nem, hát 
nyáron. S ha nem hajlandó, akkor talán egy betegség figyelmeztet, hogy meg kell állni egy 
kicsit. De mi a helyzet a lelki fáradtsággal? Hogyan töltjük fel a lelkünket? Talán erre még 
kevesebb figyelmet fordítunk, vagy nem is tudatosítjuk, hogy a lelkünknek is megvannak a 
maga szükségletei. Hogyan lehet azt tölteni, milyen töltőre, vagy „power bank”-ra tudjuk 
magunkat akár nyáron, akár máskor rácsatlakoztatni, és feltölteni? Jézus példájából az tűnik 
ki, hogy amikor Ő lemerült és kimerült, és szüksége volt kikapcsolódásra, akkor éppen 
bekapcsolódott és rákapcsolódott az Atya Istenre. Olvashatunk arról, hogy félrevonult és 
imádkozott. Az Atyával való kapcsolatából töltődött, mert tudta, hogy egyedül Ő az, aki fel 
tud tölteni, aki új erővel tudja megtölteni a lelket, új célokat tud adni, vagy éppen a meglévő 
célokért folytatott küzdelemben tud erősíteni. 
 Amikor érezzük a szükségét a feltöltődésnek, amikor azt érezzük, hogy „ránk férne 
egy pár nap szabadság”, akkor gondolunk-e arra, hogy ne csak a testünket pihentessük egy 
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all inclusive wellness szállodában, hanem a lelkünkre is legyen gondunk, és csatlakozzunk 
rá az Istenre. Volt-e bennünk igény arra, hogy félrevonuljunk – amit Jézus is kér az övéitől 
– és együtt legyünk a „tanítványtársakkal”, de legfőképpen azzal, aki elhívott bennünket, 
Jézus Krisztussal? Ha van ilyen igényünk, akkor tegyük ezt meg. Akár olyan módon, hogy a 
szabadság egy részét arra fordítjuk, hogy lelkileg töltekezzünk, olvasunk (igét és evangéliumi 
irodalmat), énekelünk (vagy akár csak az énekek szövegein elmélkedünk), imádkozunk 
(nem sietve, hiszen szabadságon vagyunk). Akinek igénye van rá az félrevonulhat 
hittestvéreivel több napra is, hiszen rendszeresen szerveznek csendeshétvégéket, többnapos 
igei alkalmakat, ahol a hangsúly a lelki feltöltődésen van. 
 Nagy szükségünk van a Lélektől való megújulásra, a lelki feltöltődésre, s 
így szükséges, hogy a nyári hónapokban, vagy éppen a szabadságunk idején erről se 
feledkezzünk meg, hiszen az Isten az, aki erőt ad a megfáradtnak és az erőtlent nagyon 
erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. 
De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem 
lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézs 40,29-30)
       Molnár István

Idén külsőleg újul meg a pólyáni református templom
 
 Egy pár hónappal ezelőtt arról számoltunk be kis újságunkban, hogy elkezdődött 
a pólyáni református templom felújítása, majd arról adtunk hírt, hogy ki lettek cserélve az 
épület nyílászárói. A Pólyán-Szolnocskai gyülekezet közös templomának teljes felújítását 
szeretné elvégezni a Királyhelmechez tartozó leányegyházközség, amelynek első fázisában 
öt ablak és a bejárati ajtó lett kicserélve az elmúlt éven. Istenünk jóindulatából ez éven 
tovább tud lépni a gyülekezet a felújítás útján, sőt reménység szerint egy nagy lépést is meg 
tud tenni, hiszen a tervek szerint a templom teljes külső felújítására ez éven sor kerülhet. 
Ez megában foglalja a toronysüveg teljes kicserélését, amire a bádogelemek elrozsdásodása 
és több helyen történő kilyukadása miatt van szükség, de a felmérés során az is kiderült, 
hogy korábban villámcsapás érhette a templomtornyot, mert a faszerkezet némely elemei el 
vannak égve, szenesedve. Emellett a falak külső javítása és festése történik meg, valamint 
a lábazat újravakolása szellőző vakolóanyaggal, és a falak körülásására és dréncsővek elhe-
lyezésére is sor kerül; a templomhajó tetőzete is megújul, és az ereszcsatornák is fel lesznek 
újítva. Nagy munka ez a kicsiny gyülekezeteknek, de jövőbe mutató felújítás, hiszen re-
méljük, hogy az újonnan toronyra kerülő csillag a jövő generációi számára is utat mutat 
Krisztus, az egyetlen üdvözítő felé, mint ahogyan a betlehemi csillag is útmutatója volt a 
napkeleti bölcseknek a megszületett Megváltóhoz. A felújítási munkálatok összefüggése 
miatt célszerű az eltervezett munkafázisokat együtt, ez éven elvégezni, ami a külső tá-
mogatások ellenére is komoly kiadást jelent a pólyán-szolnocskai gyülekezet számára. A 
korábban meghirdetett gyűjtést, amely pólyáni templom felújítására vonatkozik folytatjuk, 
s kérjük azokat a pólyáni és szolnocskai családokat, vagy e gyülekezetekből elszármazot-
takat, hogy akit a Lélek arra indít, adományával támogassa a pólyáni református templom 
felújítását.
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Gyülekezetünkben történt
Kirándulással is emlékeztünk
 
 A konfirmációi előkészítő során megtanulják a gyerekek, hogy a Bibliát magyar 
nyelvre Károli Gáspár, gönci református lelkipásztor fordította le és adta ki 1590-ben Viz-
solyban. Arról is hallanak a felkészülés során, hogy milyen nagy munka volt a Szentírásnak 
a nép nyelvére történő átültetése és a példányok kinyomtatása. Megismerik, hogy miként 
haladt napról-napra reformátor ősünk előre a fordításban, vagy hogy Szenci Molnár Albert 
naponta vitte a fordítás kéziratait Göncről a Vizsolyban lévő nyomdába. Azonban, hogy 
milyen utat kellett a felvidéki születésű Molnár Albertnek naponta megtennie, vagy hogy 
mit is jelentett egy oldal betűinek kiszedése, ívenkénti nyomtatása, azt leginkább csak akkor 
tudják elképzelni, amikor látják, esetleg egy korhű nyomdán kipróbálják az akkori nyomta-
tási eljárást. Ezt szem előtt tartva igyekszünk minden konfirmandus csoportot a felkészítő 
évek során legalább egyszer elvinni Göncre és Vizsolyba, de ez út során látogatunk el Sáro-
spatakra is, ahol a református kollégium és nagykönyvtár mellett a Rákóczi-várat is meg-
tekintjük. Ennek az útnak most különösen is nagy jelentőséget adott a reformáció jubileumi 
éve, hiszen az, hogy anyanyelven olvashatjuk a Szentírást, illetve, hogy Károli Gáspár le-
fordította magyarra a XVI. században Isten igéjét, nyilvánvalóan a reformáció hozadéka.
 Éppen a jubileumi év kapcsán gondolkodtunk el azon, hogy a gyülekezeti kirán-
dulásunk során is ezt az utat járjuk be, így a konfirmandusok reformációs emléktúrája után 
egy héttel, május utolsó szombatján a felnőttekkel indultunk útra. Velük is ellátogattunk 
Göncre, a nemrég megújult és szépen kibővített Károli Gáspár Múzeumba. Itt a templo-
mot is megtekintettük, s imádságban hálát adva az Istennek mindazért, amit reformátor 
elődaink által az egyház megújulásáért véghezvitt, s megkoszorúztuk a templomkertben 
Károli Gáspár szobrát. Ezt követően Vizsolyba mentünk tovább, ahol még egy frissítő kávé 
elfogyasztására is volt lehetőségünk a „Református Betlehem” könyvesbolt-kávézójában. 
Az utunk most is Sárospatakra vitt tovább, ahol előbb a református kollégiumot és a világ 
egyik legszebb könyvtárát néztük meg, majd utolsó állomásként a Rákóczi-várba látogat-
tunk. 
 A kirándulás során nem csupán sok szépet láttunk és hasznos ismereteket szer-
ezhettünk, hanem emlékezhettünk is, sok kapcsolódási pontot is felfedezhettünk akár hitg-
yakorlatunk, akár gazdag történelmünk szempontjából, amiért Urunké legyen a hála. 

Konfirmáció gyülekezeteinkben
 Idén is sor kerülhetett Istenünk kegyelméből gyülekezeti életünk fontos 
eseményére, a konfirmációra, s így 2017. május 28-án a következő ifjak tettek hitvallást és 
fogadalmat arra nézve, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, s református egyházunknak 
holtig hűséges tagjai lesznek: Bálint Stella, Csonka Anna, Kondás Nikolas, Liska Nikolas, 
Nagy Balázs és Nagy Evelin. Urunk őrizze, s Szentlelkével vezesse ifjú testvéreinket. 
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Harmadjára is a helmeciek nyerték a focikupát
 
 Nagy tétje volt a Zempléni Egyházmegye idei gyermek focibajnokságának, 
hiszen a királyhelmeci gyülekezet csapata címvédőként lépett 2017. június 10-én a 
kiskövesdi futballpályára. A résztvevő csapatokat – de nyilván a helmecieket leginkább 
– az foglalkoztatta, hogy vajon sikerül-e harmadjára is a királyhelmeci csapatnak győzni, 
és a vándorkupát megszerezni. A királyhelmeci gyülekezet csapatát az általános iskolák 
felső tagozatára járó diákokból Szaniszló Ferenc tanár úr állította össze és készítette fel a 
rangos megmérettetésre. A kiskövesdi selejtezőmérkőzések után örömmel indultak haza 
a mieink, hiszen tudták, hogy egy hét múlva, azaz 2017. június 17-én Bodrogszentesen 
már döntőt játszhatnak a kiskövesdi csapattal. Az Egyházmegyei Nap programjai sorában 
szereplő focikupa döntőjében is szépen játszottak a fiúk a tanár úr szakmai irányításával, 
aminek köszönhetően a szép gólokat szép eredmény is követte, s a királyhelmeci csapatnak 
harmadjára is sikerült megnyerni az Egyházmegyei Gyermekfocikupa vándorserlegét.

Gyülekezetünk is részt vett az Egyházmegyei Napon

 A Zempléni Református Egyházmegye harmadik alkalommal szervezte meg 
Egyházmegyei Nap, Zempléni Református Nap elnevezésű rendezvényét ezúttal 
Bodrogszentesen. A június 17-én megvalósult, az egyházmegye 38 gyülekezetét érintő 
esemény a reformáció jubileumi éve kapcsán is különös jelentőséggel bírt, de a találkozón 
a bodrogszentesi felújított Árpád-kori református templom átadására is sor került.
 A Zempléni Egyházmegyéhez tartozó reformátusokat a rossz idő sem tartotta vissza 
attól, hogy részt vegyenek az egész napos rendezvényen, s mire a hivatalos megnyitóra 
sor került, az egyháztáji vásáron megmutatkozó gyülekezetek már szépen elrendezett 
asztalokkal várták a vendégeket, és a főzőversenybe nevező 19 gyülekezet bográcsaiban 
is már készültek a különböző ételek. A királyhelmeci gyülekezet is sok mindennel készült, 
hiszen a presbiterasszonyok gondos előkészítésének köszönhetően talán a legszebb portékái 
a helmecieknek voltak a vásáron, s a főzőcsapat tagjai is ügyesen összedolgoztak Becanics 
László vezetésével.
 A helyi lelkipásztor, Szopó Ferenc köszöntését követően a Szlovákiai Református 
Keresztyén Egyház püspöke, Fazekas László az ApCsel 18,24-28 versek alapján hirdette 
a szép számú gyülekezet előtt Isten igéjét, rámutatva, hogy Isten országának építésénél 
szükség van elhívott, tenni akaró személyekre, cselekvő emberekre, de a legszükségesebb 
mégis Isten Lelkének vezetése, a Jézus Krisztusban kapott kegyelem, amire mindenkinek 
szüksége van. Az áhitatot követően Fekete Vince főgondnok köszöntötte a jelenlévőket, 
majd Kendi Csaba, a Zempléni Egyházmegye esperese és Liszkai Gusztáv Bodrogszentes 
polgármestere osztotta meg gondolatait a kis időre templommá váló nagysátor alatt ülő, 
énekével Istent magasztaló gyülekezettel. 
 A nyitó istentiszteletet követően a kisgéresi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
diákjainak Csillagj! című bábelőadása következett a nagyszínpadon. A kicsi gyerekek sorba 
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ülve nézték végig szüleikkel, vagy éppen nagyszüleikkel az előadást, majd a legkisebbek 
egész napos foglalkozáson vehettek részt, amelyek sorában a kézműveskedéstől az íjászatig 
sok mindent kipróbálhattak, de még lovagolni, vagy éppen a Vizsolyi Biblia első lapjának 
korhű nyomdán való nyomtatására is volt lehetőségük. 
Az Egyházmegyei Napnak helyet adó iskolaudvarról többen a református templom felé 
indultak, mivel a templom mellett felállított, a reformáció jubileumára Balla Lajos fafaragó 
által készített emlékoszlop leleplezésére került sor. Ezt követően az ünnepség már a 
templomban folytatódott, hiszen az Árpád-kori református templom teljes külső felújítása 
valósulhatott meg a magyarországi Teleki László Alapítvány támogatásának köszönhetően. 
A hálaadó alkalmon Géresi Róbert püspökhelyettes a 90. zsoltár versei alapján szólt, majd 
Káldi Gyula a Teleki László Alapítvány képviseletében a szentesi templom építészeti és 
műemléki jelentőségét méltatta. 
 Mindeközben egy harmadik helyszínen, a település futballpályáján is zajlottak az 
események, ahol az egy héttel korábban, Kiskövesden megvalósult Egyházmegyei Gyermek 
Focikupa selejtezőjének első négy csapata lépett a pályára, hogy eldőljenek a helyezések. 
A döntő meccset Királyhelmec és Kiskövesd-Bodrogszerdahely közös csapata játszotta, 
amelynek eredményeként a vándorkupa ismét Királyhelmecre került. 
 Voltak, akik a templomnál maradva a Luther és Kálvin imádságaiból összeállított 
imasétán csendesedhettek el, majd Nyéky Miklósnak és társainak a komolyzenei koncertjén 
vehettek részt, kapcsolódva a zsoltáros dicsőítéshez. 
 A nagyszínpadon a délutáni program a kisgéresi ifisek előadásával kezdődött, akik 
Luther Márton és Kálvin János életét mutatták be. A figyelemfelkeltő előadást követően 
az eredményhirdetések következtek, mivel a korábban meghirdetett egyházmegyei rajz- 
és fotópályázat kiértékelése után a helyezettek elismerő oklevelet és ajándékot kaptak. 
A pályázatra érkezett rajzokat egész nap a kultúrházban lehetett megtekinteni hasonlóan 
a reformáció emlékkiállításhoz és a gyülekezetek tablóinak kiállításához, amelyeket 
szemlélve a látogató egy átfogó képet kaphatott a reformáció és a Zempléni Egyházmegye 
történelméről, a gyülekezetek életéről, mindennapjairól. Az említett pályázatok mellett 
a főzőverseny kiértékelése is megtörtént a zsűri döntése alapján, így a leleszi gyülekezet 
szakácsa állhatott a képzeletbeli dobogó legfelső fokára, akit a kistárkányi és a királyhelmeci 
gyülekezet főzőcsapata követett.
 A gyülekezeti kórusok bemutatkozása mindig színessé teszi a háromévenként 
megrendezésre kerülő egyházmegyei alkalmat, hiszen az érkező kórusok változatos 
felállásban és különböző hangszerkísérettel magasztalják az Urat. Ezúttal is szép 
színfoltja volt a kóruséneklés a napnak, mivel a kisgéresi, a kiskövesdi, a ladmóci, a 
nagykövesdi, az örösi valamint a Kistárkány-Tiszacsernyő-Ágcsernyő egyesített kórus 
lépett színpadra sokak örömére. A kórusokat követően már kicsit más stílusú, de ugyancsak 
az Urat magasztaló zenekarok következtek, hiszen a budapesti Mandák Band keresztyén 
könnyűzenével szolgált, az őket követő, bodrogközi tagokból álló Karcsa Parti dicsőítő 
csapathoz hasonlóan. 
 A kora estébe nyúló program utolsó előadójaként Mészáros János Eleket, a Csillag 
Születik televíziós tehetségkutató műsorból ismert református presbitert köszönthették a 
jelenlévők, akik a koncert zenei élményén túl  bátorítást is nyerhettek a magyarországi 
vendég bizonyságtételeit hallgatva. 
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 Egyházmegyei Napként lett meghirdetve a Zempléni Református Egyházmegye 
kiemelt rendezvénye, s egyértelműen az egyházmegyéhez tartozó gyülekezetekből érkeztek 
a legtöbben, hogy találkozzanak, együtt legyenek, hálát adjanak, de más egyházmegyéből 
és más felekezetekből is voltak szép számmal jelenlévők. Ez utóbbi azért is örvendetes, 
mert már az esemény szervezésekor célként fogalmazódott meg, hogy a református egyház 
ilyen módon a templom falain kívül is megmutatkozzon, s miközben ragaszkodik a bibliás 
alapokhoz, ajtót nyit a keresők felé, ilyen módon is betöltve küldetését. 
 Örvendetes, hogy ebbe a küldetésbetöltésbe a királyhelmeci gyülekezet is részt 
vállalt, s nem csupán megmutatkozni akart, hanem a feladatokból részt vállalni, Isten 
országát ilyen módon is építeni. 

Hű ha... - nyári gyerektábor a gyülekezetben

 Baj van a hűséggel – mondják sokan, s ez bizony 
nyilvánvaló is. A különböző társaságok hűségszerződést 
iratnak alá a kliensekkel, de sokszor már két évig 
sem tudunk megmaradni az adott telefontársaságnál, 
vagy gáz-, villanyszolgáltatónál, esetleg pénzügyi 
intézetnél, s a kedvezőbbnek tűnő ajánlatra hamar 
elcsábulunk. De nem csupán ilyen kevésbé lényeges 
dolgokban nem tudnak sokan hűségesek lenni, de 
a fontosabbakban sem. Házasságok mennek tönkre 
hűtlenség miatt, alkalmazottak elbocsátásáról lehet 
hallani hűtlen vagyonkezelés okával. A bűnös emberi 

természet következménye a hűtlenség mind az emberi kapcsolatainkban, mind az Istennel 
való kapcsolatunkban. Nem véletlenül szólít fel az ige bennünket: „Légy hű mindhalálig 
és neked adom az élet koronáját”, és biztosan nem véletlenül lett ez egyházunk címerének 
vezérigéje. 
 A hűség témája került előtérbe az idei nyári táborokban is, amit szerte a Kárpát-
medencében szerveztek több száz gyülekezetben, s közöttük a királyhelmeci gyülekezetben. 
Idén is szép számmal jelentkeztek a gyerekek, elmondható talán, hogy a gyülekezeti ház 
maximális befogadóképességét kihasználtuk, hiszen volt olyan nap, amikor hetvenöten 
énekeltük közösen táborozók és segítők, illetve vezetők a főének sorait: Légy hű mindhalálig 
Isten kért meg erre…  
 A tábor napjaiban Dániel történetén keresztül mutattuk be az Istenhez való 
hűség fontosságát és jutalmát, de a bevezető történetekben Bálint gazdával és két hűséges 
pulikutyájával, Bogánccsal és Borókával ismerkedhettek meg a gyerekek. A történetet 
minden nap korosztályonként, munkafüzet segítségével dolgozták fel a gyerekek, és persze 
idén sem hiányozhattak a tábor elmaradhatatlan elemei, mint a vetélkedők, a kézműves 
foglalkozások, a viking-sakk, vagy éppen a kincskeresés. A táborzáró istentiszteletre július 
9-én került sor a templomunkban, amire már a szülőket, nagyszülőket is invitáltuk és 
szeretettel vártuk. 
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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!

Testvérgyülekezeti találkozó - 
közös hálaadó istentisztelet 

KISVÁRDÁN

A kisvárdai református gyülekezet szeretettel 
hívja a királyhelmeci testvérgyülekezete tagjait 

a reformáció jubileumi évében, szeptember 
10-én közös úrvacsorás istentiszteletre. Az 

istentiszteletet követően ebédre kerül sor, majd 
délutáni programként előadásra a reformáció 
témájában, valamint a keresztyén könnyűzenét 
játszó debreceni Hírnök zenekar koncertjére. 

Királyhelmecről autóbuszt szeretnénk indítani, amelyre 
jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.

Örvendezzünk közösen az Úrvacsorában, s adjunk 
hálát együtt is a reformáció ajándékaiért!


