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	 Életünk	 zajlik,	 s	 közben	 átélünk	 dolgokat,	megélünk	 különböző	 eseményeket	
és	egyik	nap	megy	a	másik	után.	Azonban	még	ebben	a	megszokott	mindennapok	között	
is	vannak	napok,	amelyek	kiemelkednek	a	többi	közül,	s	a	legtöbb	esetben	ezek	a	napok	
fordulópontot	jelentenek	az	ember	életében.	Ilyen	például,	ha	valaki	befejezi	az	iskolát,	
megházasodik,	 munkába	 áll,	 gyermeke	 születik	 és	 még	 sorolhatnánk.	 Ezek	 a	 fontos	
események	némileg	megtörik	a	huszonnégyórás	ciklikus	monotonitást,	s	egy	kis	változást	
eredményeznek	az	ember	életében.	Isten	az	idő	felett	áll,	mondhatni	nem	huszonnégyórás	
ciklikusságban	 gondolkodik,	 de	 ennek	 ellenére	 üdvtervét	 belehelyezte	 a	 történelembe,	
belehelyezte	az	időbe.	Ezt	is	az	ember	miatt	tette,	hisz	Ő	a	történelem	felett	áll.	Mégis	azt	
kell	mondani,	hogy	a	földön,	a	történelemben	akkor	mennek	előbbre	a	dolgok,	ha	az	Úr	
Isten	cselekszik,	ha	belenyúl	ebbe	a	mi	kis	világunkba	és	megcselekszi	akaratát.	Hiszen	
még	a	 történelem	is	az	Ő	 legyen	szavával	 indult	és	 lett.	A	világ	órája	az	 Isten	szavára	
kezdett	működni	és	az	Ő	kegyelme	az	is,	hogy	még	nem	állt	meg.	Isten	a	történelemben	
hívta	el	a	prófétákat,	akiknek	kijelentést	ad	Fiáról,	Jézus	Krisztusról	és	a	történelemben	

helyezi	el	üdvtervét	 is,	ami	egyben	a	mi	
üdvtervünk,	 a	mi	megváltatásunk	 is.	 Így	
lett	a	történelem	egy	napja	karácsony,	így	
született bele a történelembe a történelem 
felett	álló	Jézus	Krisztus.
	 Történt	 pedig	 azokban	 a	 napokban	
–	 olvashatjuk	 a	 karácsonyi	 történetben,	
Lukács	 evangéliumában.	 Mintha	 ez	 a	
vers,	ez	a	pár	szó	csupán	az	időben	való	
elhelyezés	 szempontjából	 került	 volna	
be	 az	 evangéliumba,	 a	 történelemben	
való	 elhelyezés	 szempontjából,	 mert	
ahogy	 említettük	 Isten	 a	 történelemben	
cselekszik.	 Azokban	 a	 napokban	 is	
cselekedett	az	Úr,	azokban	a	napokban	is	
belenyúlt	a	történelembe,	de	ennek	ellenére	
azokban	 a	 napokban	 az	 emberek	 nagy	
része	nem	vett	észre	semmit,	mondhatni,	
azokban	 a	 napokban	 az	 emberek	 nagy	
részének	az	életében	nem	történt	semmi.	

Azok a napok ezek a napok
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Minden	változás	nélkül	élték	tovább	az	életüket.	Azokban	a	napokban	teljesítette	be	Isten	
az	ígéretét,	azokban	a	napokban	teljesültek	be	a	Krisztusról	szóló	próféciák,	azokban	a	
napokban	született	meg	az,	aki	megváltja	a	világot:	Jézus	Krisztus.	Isten	munkája,	akarata	
láthatóvá	vált,	a	bűnesetkor	megígért	Megváltó	megszületett,	de	ezt	csak	nagyon	kevesen	
vették	észre:	Mária	és	József,	a	pásztorok	és	a	bölcsek.	A	világ	dolgai	ugyanúgy	mentek	
tovább,	s	az	akkori	híradóban	valószínűleg	meg	sem	említették	volna	Istennek	e	tettét.	
Nem	is	foglalkoztak	volna	ezzel,	hiszen	az	egész	nép	a	népszámlálással	volt	elfoglalva,	
s	 ahogy	 a	 Szentírásban	 is	 feljegyezték,	 mindenki	 igyekezett	 a	 maga	 városába,	 hogy	
számba	vegyék	őket.	A	már	említett	pár	emberen	kívül	senki	nem	vette	észre,	hogy	az	Ige	
testet	öltött,	az	örök	Isten	emberé	lett.	Tovább	foglalkoztak	a	politikai	eseményekkel,	az	
élet	mindennapos	nyűgével,	problémáival.	Pedig	azokban	a	napokban	a	pásztorokon	és	
bölcseken	kívül	minden	embernek	született	a	Megváltó,	minden	ember	bűnéért	jött	földre	
az	Isten	Fia.	Azokon	a	napokon,	azoknak	az	embereknek	észre	kellett	volna	vennie,	hogy	
mi	történt.
	 Karácsonykor	mindig	azokra	a	napokra	emlékezünk.	Mindig,	mint	egy	történelmi	
eseményt	újragondoljuk,	sőt	sok	esetben	újrajátsszuk,	és	karácsonykor	csupán	azokra	a	
napokra	emlékezünk.	Azonban	meg	kell	 látnunk,	hogy	a	mi	életünkben	vannak	ezek	a	
napok.	A	napok,	amikor	hozzánk	 jön	az	Úr,	napok,	amikor	bennünk	akar	megszületni.	
Ezek	 a	 napok	 a	 kegyelem	 napjai,	 Isten	 kijelentésének	 napjai,	 a	 mi	 életünkbe	 való	
belenyúlásának	napjai,	úgy	is	mondhatnánk,	hogy	Isten	ezeken	a	napokon	a	mi	egyéni	
történetünkben	 akar	 cselekedni,	 a	mi	 életünket	 akarja	megfordítani.	Tény,	 hogy	 Jézus	
Krisztus	megszületett,	de	ezt	a	legtöbb	ember	észre	sem	vette,	s	azt	kell	mondani,	hogy	
Jézus	születésének	a	ténye	a	világon	sem	változtatott,	hiszen	ugyanúgy	Augusztus	maradt	
a	császár,	és	Sziriában	is	megmaradt	Cirénius	helytartónak.	Tehát	a	karácsony	ténye	nem	
változtatott	a	világon,	de	változtatott	József	és	Mária	életén,	a	pásztorok	és	a	bölcsek	és	az	
utánuk	következő	sok	száz	és	millió	ember	életén.	
	 Így	van	ez	ma	is!	A	karácsonyi	csillogás,	a	pompa,	az	ajándékok	önmagukban	nem	
változtatnak	az	életünkön.	Esetleg	három	napra	megakasztják,	lelassítják	életvitelünket,	
vagy	 három	 napra	 elfelejtjük	 a	 problémákat,	 legalábbis	 nem	 gondolunk	 annyit	 rájuk,	
de	 ezek	 a	 napok	 elmúlnak	 és	minden	megy	 tovább.	Rajtunk	 csak	 az	 változtat	 igazán,	
ha	ezekben	a	napokban	Isten	eljön	hozzánk	és	ezek	a	napok	azok	a	napok	lesznek.	Ha	
meglátjuk	 a	 csillagot,	 halljuk	 az	 angyalok	 szavát,	 átérezzük	Mária	 és	 József	 csodáját,	
és	a	szívünkben	megszületik	Jézus,	akkor	lesznek	a	mi	számunkra	ezek	a	napok	azok	a	
napok,	a	születés	napjai,	mégpedig	az	újjászületés	napjai.	Ez	kell	ahhoz,	hogy	a	betlehemi	
karácsonyra	 való	 emlékezés	 helyett,	 nekünk	 is	 igazi	 karácsonyunk	 legyen,	 hogy	 ne	
csak	három	napig	ünnepeljünk,	hanem	az	egész	életünket	Jézus	Krisztus	érettünk	való	
megszületésének	fényében,	az	ebből	fakadó	áldások	tükrében	éljük.
	 A	 másik,	 ami	 elengedhetetlenül	 szükséges	 ahhoz,	 hogy	 igazi	 karácsonyunk	
legyen,	hogy	ne	csak	egy	emlékünnepünk	 legyen,	azaz,	hogy	a	betlehemi	 jászolbölcső	
Jézusában	lássuk	meg	a	felnövekvő	és	érettünk	szenvedő	Megváltót	is.	Mi	karácsonykor	
mindig	 a	 pici	 Jézust	 ünnepeljük,	 az	 újszülöttet.	 Legyünk	 bármennyi	 évesek	 is,	miden	
évben	megszületik,	akár	nyolcvanszor	is	egy	ember	életében.	Minden	éven	megszületik,	
de	 aztán	 három	 nap	 elmúltával,	 az	 ünnep	 elmúltával	 el	 is	 tűnik.	 Olyan	 ez,	 mint	 a	
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betlehemes.	Évente	sok	helyen	előszedik,	letisztogatják,	gyönyörködnek	benne,	játszanak	
vele,	de	az	ünnep	elmúltával	újra	elrakják,	hogy	a	következő	évben	is	elő	lehessen	venni,	s	
újra	lehessen	neki	örülni.	Mintha	Jézus	csak	három	napig	lett	volna,	mintha	csak	a	három	
nap	ünneplésére	született	volna.	Mintha	csak	azért	született	volna,	hogy	nekünk	a	XXI.	
század	 emberének	 is	 legyen	három	szabadnapja,	 három	nap,	 amikor	 szeretik	 egymást,	
esetleg	 három	 nap,	 amikor	 az	 Istennel	 gondolnak.	 Pedig	Ő	 felnőtt,	 itt	 élt	 az	 emberek	
között,	meghalt	 a	mi	 bűneinkért	 és	 ezek	 után	ment	 fel	 a	mennyekbe.	 Ez	 teszi	 igazán	
fontossá	a	karácsonyt,	e	miatt	ünnepelünk,	vagyis,	hogy	érettünk	született,	a	mi	bűneink	
elhordozására	született,	hogy	amikor	felnő,	akkor	a	kereszten	magára	vegye	a	bűneinket.	
Ezért	csodálatos	a	karácsony,	ezért	lett	a	szeretet	ünnepe,	mert	a	legnagyobb	szeretetről	
tanúskodik,	mégpedig	Istennek	irántunk	érzett	szeretetéről.	
	 A	próféták	arról	szóltak,	hogy	a	Megváltó	eljön,	meg	fog	születni,	de	mi	már	
tudjuk,	 hogy	 eljött	 és	 azt	 is	 tudjuk,	 hogy	 visszajön.	 A	 Biblia	 utolsó	 előtti	 versében	
azt	 mondja	 Krisztus:	 Bizony	 hamar	 eljövök!	 (Jel	 22,20)	 Mi	 már	 az	 énekkel	 együtt	
mondhatjuk:	 Ő	 visszajön,	 Sion,	 előbb,	mint	 véled,	 Felfedi	 titkát	minden	 szív	 előtt.	A	

Babits Mihály
Karácsonyi ének

Miért	fekszel	jászolban,	ég	királya?
Visszasírsz	az	éhes	Barikára.
Zenghetnél,	lenghetnél	angyalok	közt:
mégis	itt	rídogálsz,	állatok	közt.

Bölcs	bocik	szájának	langy	fuvalma
jobb	tán	mint	csillag-űr	szele	volna?
jobb	talán	a	puha	széna-alom,
mint	a	magas	égi	birodalom?

Istálló	párája,	jobb	az	neked,
mint	gazdag	nárdusok	és	kenetek?
Lábadhoz	tömjén	hullt	és	arany	kulit:
kezed	csak	bús	anyád	melléért	nyult...

Becsesnek	láttad	te	e	földi	test
koldusruháját,	hogy	fölvetted	ezt?
s	nem	vélted	rossznak	a	zordéletet?
te,	kiről	zengjük	hogy	„megszületett”!

Szeress	hát	minket	is,	koldusokat!
Lelkünkben	gyujts	pici	gyertyát	sokat.
Csengess	éjünkön	át,	s	csillantsd	elénk
törékeny	játékunkat,	a	reményt.

karácsonykor	 megszületett	 Jézus	 vissza	
fog	 jönni,	 hogy	 ítéljen	 eleveneket	 és	
holtakat.	Ezért	kell	mindenkinek	ezekben	a	
napokban	megragadni	Őt,	az	elmúlhatatlan	
Isten	 Fiát,	 aki	 Betlehemben,	 azokban	 a	
napokban	 mindnyájunkért	 megszületett.	
Ezekben	 a	 napokban	 kell,	 hogy	 nekünk	 is	
megszülessen,	de	nem	csupán	gyermekként,	
jászolban	 fekvő	 kisdedként,	 hanem	 a	
bűneinkért	 meghaló,	 nekünk	 örök	 életet	
kínáló,	életünk	megváltójaként.	
	 Adja	 az	 Isten,	 hogy	 észrevegyük	
a	mában,	ezekben	a	napokban	azt,	aki	nem	
csupán	 meg	 akar	 születni	 az	 életünkben,	
hanem	aki	élni	akar	bennünk.	Adja	az	Isten,	
hogy	 elfogadjuk	 Jézus	 Krisztust,	 hogy	
már	mostantól	 kezdve,	 ezektől	 a	 napoktól	
kezdve	Isten	országának	egy	darabja	legyen	
bennünk,	 hogy	 amikor	 visszajön	magához	
vehessen,	 hogy	 az	 örökkévalóságban	 az	
érettünk	földre	született	és	érettünk	meghalt	
Jézus	Krisztusnál	lehessünk.	
     
                                   Molnár István
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Karácsonyi ima
Kedves	Atyánk!
	 Most	 mindnyájan	 azokért	 imádkozunk,	 akik	 emberileg	 magányosak	 lesznek	
karácsony	szentestéjén,	és	ha	valamikor	fájdalmas	a	magány,	akkor	ezen	az	estén	kétszeresen	
vagy	tízszeresen	is	az.	Érettük	imádkozunk,	hogy	ha	magányosak	is,	ne	legyenek	egyedül,	
akkor	se,	ha	csak	egy	szál	gyertya	lobog	előttük.	Az	az	egy	szál	gyertya	jelentsen	Téged,	
világ	Világossága,	Aki	fénynek,	vigasztalásnak,	békességnek	és	erőnek	jöttél	közénk.
Most	azokért	imádkozunk,	akiknek	kétszeresen	fáj	a	karácsony,	mert	valahol	szétszóródva	
a	 világban	 még	 egy	 fenyőgallyat	 sem	 találnak,	 mert	 talán	 ott	 nincs	 is,	 talán	 csak	 egy	
borókaág,	 talán	valami	trópusi	növénynek	leszakított	 levele,	de	ők	arra	gondolnak,	hogy	
itthon	 karácsony	 van.	 Talán	 gyermekünk,	 unokánk,	 bátyánk,	 szülőnk.	 Uram,	 add,	 hogy	
karácsony	történjék	szívükben,	légy	jó	békességben	velük,	a	mi	szétszórtjainkkal,	ezzel	a	
szétszórt	és	szétdobált	néppel.
	 Uram,	azokért	könyörgünk	most,	akik	először	 töltik	özvegyen	ezt	a	karácsonyt.	
Múlt	karácsonykor	a	párjuk	még	ott	ült	mellettük,	és	most	azért	lesz	könnyes	a	szemük,	hogy	
az	a	csók,	amit	azon	a	karácsonyon	adtak,	nem	volt	elég	meleg.	Uram,	tanítgass	bennünket,	
hogy	míg	 élünk,	meleg	 szóval	 szóljunk.	Uram,	bocsásd	meg	nékünk,	hogy	 sokszor	úgy	
megyünk	el,hogy	elfelejtettük	megmondani	a	másiknak:	jó	volt,	kedves	volt,	szerettük.
Uram,	 köszönjük	 gyermekeinket,	 akkor	 is,	 ha	 ők	 nem	 köszönnek	 meg	 bennünket.	 És	
köszönik	 a	 gyermekek	 a	 szülőket,	 még	 akkor	 is,	 ha	 sokszor	 már	 nyűgösek,	 öregek,	
morgolódók,	kesergők,	már	kiesnek	ebből	a	világból,	mert	idegenek.	Kérünk,	adj	türelmet	
gyermekeinknek,	 hogy	 tudjanak	 hordozni	 bennünket	 öregecskén,	 sokszor	 érthetetlenül,	
másvilágból	itt	maradtnak.
	 Uram,	hadd	történjen	karácsony,	hogy	férj	a	feleséget,	feleség	a	férjet,	gyermek	
a	 szülőt,	 szülő	a	gyermeket	ne	csak	egy	napig	 szeresse,	hanem	akkor	különösképpen	és	
jobban!	Hogy	te	ott	lehess,	aki	testet	öltött	Szeretet	vagy.
És	 most	 azokért	 imádkozunk,	 akik	 már	 Nálad	 vannak.	 Tudjuk,	 hogy	 nem	 kell	 értük	
imádkoznunk,	 de	 nekünk	 jólesik	 rájuk	 gondolni,	 jólesik	 úgy	 gondolni	 rájuk,	 mint	 akik	
Nálad	vannak,	Benned	vannak	és	Általad	élnek.	Nem	tűzünk	le	kis	gyertyákat	a	sírjukra,	de	
most	gondolatban	megáldjuk	az	emléküket.
És	most	egyenként,	és	magam	is	Uram,	arra	kérlek,	hogy	ne	mi	legyünk,	akik	elrontjuk	a	
karácsonyestét	rosszkedvvel,	mogorvasággal,	idegességgel,	kapkodással,	morgolódással.
Kérünk	Urunk,	 hogy	 történjen	 bennünk	 és	 általunk,	 kis	 családunkban	 és	 ebben	 a	 nagy	
családban	karácsony	a	Te	Szent	Igéd,	Szentlelked	által,	a	Te	szent	asztalod	felett.
Ámen.	(Gyökössy	Endre)

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

kívÁnunk minden kedves olvasónak.
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Hálaadó istentisztelet volt Pólyánban

	 A	 pólyáni	 református	 templom	 külső	 megújulása	 ez	 évben	 mehetett	 végbe	 Istenünk	
jóindulatából.	A	 templomjáró	gyülekezeti	 tagok	a	nyári	hónapokban	hétről-hétre	szemlélhették,	
hogyan	 halad	 a	 munka	 előre,	 s	 újul	 meg	 kívülről	 az	 1824-ben	 felszentelt	 templom.	A	 falak	
megújítása	mellett	a	toronytető	szerkezetének	javítása	és	újrafedése	okozott	komoly	kihívást,	de	
azt	is	sikerült	megoldani.	A	több	héten	keresztül	tartó,	a	templom	teljes	külsejét	érintő	munkálatok	
elvégzéséért	 2017.	 november	 19-én	 ünnepi	 istentisztelet	 keretében	 adtak	 hálát	 a	 pólyáni	 és	
szolnocskai	 reformátusok,	 és	 velük	 együtt	 mindazok,	 akik	 más	 felekezetből,	 vagy	 éppen	más	
településről	érkeztek	a	közös	örvendezésre.	Az	ünnepi	 istentiszteleten	Molnár	Elemér	Haggeus	
próféta	 könyve	 2.	 részének	 9.	 verse	 alapján	 hirdette	 Isten	 igéjét,	 amely	 szerint	 „Nagyobb	 lesz	
ennek	a	későbbi	templomnak	a	dicsősége,	mint	amilyen	a	korábbié	volt	–	mondja	a	Seregek	Ura	
–,	és	ezen	a	helyen	békességet	adok!	–	így	szól	a	Seregek	Ura”.	Igehirdetésében	utalt	rá,	hogy	egy	
ilyen	hálaadó	alkalom	olyan	ritka	és	nevezetes	esemény	egy	település,	vagy	egy	ember	életében,	
aminek	megélésére	legfeljebb	kétszer,	vagy	háromszor	van	lehetőség,	s	a	jelenlévők	közül	is	talán	
csak	a	legidősebbek	emlékeznek	arra,	hogy	mikor	adott	hálát	a	gyülekezet	új	 toronyért,	vagy	a	
templom	teljes	külső	megújulásáért.	Ebből	is	látható,	hogy	az	ember	nem	csak	maga	számára	újítja	
a	templomot,	hanem	a	jövő	számára	is.	Az	ige	is	arra	utal,	hogy	a	fogságból	hazatérő	nép	a	temploma	
újítását	kezdi	 el,	mert	 jövőt	 remél.	És	hisz	 abban,	hogy	az	új	 templom	dicsősége	a	korábbinál	
is	 nagyobb	 lesz,	 ami	 nem	 önmagától,	 nem	 a	 kövektől	 lesz	 nagyobb,	 hanem	mert	 a	 templom	
dicsősége	mindig	az,	hogy	Isten	megjelenik	benne	és	hogy	az	emberek	Istent	imádni	mennek	bele.	
A	lelkipásztor	igehirdetésében	szólt	a	pólyáni	református	templom	„régi	dicsőségéről”	felidézve	
annak	építését,	összefogva	közel	két	évszázadnyi	történelmét.	Majd	kérdésként	fogalmazta	meg,	
hogy	vajon	lehet-e	az	új,	a	megújult	templom	dicsőségéről	szólni.	Kinek	újult	meg	a	templom?	A	
most	élőknek	csupán,	vagy	a	jövő	generációjának	is?	A	templom	megújulását,	követi-e	a	szívek,	
lelkek	megújulása?	A	feltett	kérdéseket	követően	hangzott	a	buzdítás	a	gyülekezet	felé,	hogy	a	
templommegújítás	legyen	a	lélek	megújulásának	is	a	kezdete	és	bizonyítéka,	hogy	a	jövendőben	
elmondhassák,	attól	kezdve	újult	meg	lelkében	is	ez	a	közösség,	az	egész	falu,	amióta	a	templom	
is	megújult.	
	 Az	 igehirdetést	 követően	 imádságban	 való	 hálaadás	 következett,	majd	Molnár	 István	
számolt	 be	 a	 templom	 felújításáról.	A	 Zsoltárok	 könyve	 34.	 részének	 9.	 verse	 alapján	 szólt	 a	
gyülekezethez,	 és	 az	 elvégzett	 munkálatokra	 mutatva	 hangsúlyozta	 a	 zsoltáros	 felszólítását:	
Érezzétek	és	lássátok,	hogy	jó	az	Úr!	A	pólyáni	és	szolnocskai	reformátusok	sok	minden	mellett	
abban	 is	 érezhetik	 és	 szemlélhetik	 az	 Úr	 jóindulatát,	 hogy	 megengedte	 istentiszteleti	 helyük	
megújítását.	A	 lelkész	 az	Úr	 jóságára	 utalva	mutatta	 be	 a	 gyülekezet	múltját	 és	 templomának	
közel	két	évszázados	történelmét.	Ezt	követően	tételesen	számot	adott	az	elvégzett	munkálatokról	
és	azok	költségeiről	is.	Köszönetét	fejezte	ki	a	Bethlen	Gábor	Alapnak	az	egyházon	keresztül	a	
gyülekezetnek	 juttatott	 támogatásért,	 a	 hollandiai	 JagtspoelFonds	 segítségéért,	 és	megköszönte	
a	gyülekezeti	 tagok	hozzájárulásait	 is.	Tekintettel	a	belső	felújítás	szükségességére,	kérte,	hogy	
továbbra	is	hordozzák	imádságban	a	gyülekezet	további	tervét,	és	lehetőség	szerint	anyagilag	is	
támogassák	a	belső	felújítást.	
A	beszámoló	után	két	szavalatot	hallgattak	meg	a	jelenlévők,	melyek	közül	az	egyik	a	templombajárás	
fontosságára,	a	másik	a	reformációra	utalt,	hiszen	a	hálaadó	istentiszteletet	követően	a	reformáció	
500	 éves	 jubileumára	készített	 vándorkiállítás	 is	megtekinthető	volt	 a	 gyülekezeti	 teremben.	A	
gyülekezeti	terem	nem	csupán	a	kiállításnak	adott	helyet,	hanem	a	szeretetvendégségnek	is,	hiszen	
az	istentisztelet	után	az	örvendezés	és	a	beszélgetés	már	a	terített	asztalok	mellett	folytatódhatott.	
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	 A	gyülekezeti	életben	az	ősz	fontos	időszak,	hiszen	ilyenkor	egy	kicsit	besűrűsödnek	
az	alkalmak,	s	rendkívüli	események	szervezésére	is	van	lehetőség,	amikor	a	nem	megszokott	
keretek	között	 van	mód	hirdetni	 az	 evangéliumot.	Ezekről	 az	 eseményekről	 a	Királyhelmeci	
Szövétnekben	 is	 beszámolunk	 rendszeresen,	 s	 az	 egyházközséghez	 szorosan	 kapcsolódó	
gyülekezeti	 tagok	számára	ez	események	 ismertek	 is,	azonban	a	következő	pár	sorban	mégis	
összeszedném,	hogy	mik	történtek	az	elmúlt	pár	hétben	a	gyülekezetünkben.	
	 Október	 hónap	 az	 idén	 különös	 jelentőséggel	 bírt,	 hiszen	 a	 reformáció	 ötszáz	 éves	
jubileuma	most	 rendkívüli	 jelentőséget	 tulajdonított	 a	 reformáció	 havának.	 Október	 11-én	 a	
németországi	Klassische	Philharmonie	NordWest	kamarazenekar	adott	komolyzenei	koncertet	
templomunkban	a	reformáció	jegyében.	A	koncertnek	csupán	társszervezője	volt	gyülekezetünk,	
de	elsődlegesen	mi	örülhettünk	a	ritka	zenei	élménynek,	amelyben	részünk	lehetett.	Október	15-
én	a	magyarországi	Teleki	László	Alapítvány	meghívására	a	gyülekezethez	tartozó	gyerekeket,	
ifjakat	vihettük	Budapestre,	ahol	a	Művészetek	Palotájában	egy	színvonalas	előadást	láthattunk,	
majd	az	Országházat	és	a	budai	várat	nézhette	meg	csoport.	
	 Gyülekezetünkből	 is	 voltak,	 akik	 a	 reformáció	 ötszáz	 éves	 jubileumát	 Budapesten,	
az	Aréna	csarnokban	megszervezett	központi	rendezvényen	ünnepelték	október	31-én,	de	akik	
itthon	maradtak,	a	konfirmandus	ifjak	szavalatait	és	történelmi	összefoglalóját	hallgathatták	meg	
az	ünnepi	istentiszteleten.	
	 Ez	 évben	 is	 fontos	 esemény	volt	 a	 gyülekezeti	 diótörés,	 amelyen	 a	parókiaudvaron	
megtermett	dió	lett	megtisztítva.	November	8-án	a	diótörés	és	9-én	a	tisztítás	ment	végbe,	aminek	
köszönhetően	a	 tisztítás	mellett	a	beszélgetésre	 is	volt	 lehetősége	a	szép	számban	összegyűlt	
testvéreknek.	A	megtisztított	diót	ezúttal	is	a	hollandiai	magyar	gyülekezetbe	küldtük	el,	ahol	
diósbejglit	készítenek	 felhasználásával	és	a	 téli	 időszak	 istentiszteletei	után	ezt	 fogyasztják	a	
külhonban	élő	testvéreink.	Ezúton	is	köszönet	a	diótörésben	és	tisztításban	nyújtott	segítségért	
és	az	extrán,	külsőleg	felajánlott	dióért.	
	 December	2-án	adventi	 játszóházat	szerveztünk,	amelybe	a	gyerekeket	vártuk,	hogy	
az	 igei	 tanítás	után	kézműveskedéssel	 is	készüljenek	a	karácsonyra.	A	gyerekek	 idén	 is	 több	
foglalkozást	kipróbálhattak,	és	saját	adventi	koszorút	is	készíthettek,	azaz	munkájuk	által	több	
családi	hajlék	adventi	vasárnapjait	beragyogják	az	adventi	koszorúk	gyertyái	és	hirdetik,	hogy	a	
világ	világossága,	Jézus	Krisztus	eljön.	
	 December	 7-én	 gyülekezetünk	 meghívására	 érkezett	 az	 Abaújvári	 Református	
Gyülekezet	bábcsoportja	Királyhelmecre	és	 adta	 elő	 a	Csodakönyv	című	bábdarabját	 a	helyi	
Magyar	Tanítási	Nyelvű	Alapiskola	alsós	tagozatos	gyermekeinek.	A	bábdarab	egy	testvérpár	
történetébe	ágyazva	mondta	el	a	karácsonyi	 történetet	és	 tárta	 fel	annak	 lényegét	a	gyerekek	
előtt.	A	Palánta	Sorsfordító	Alapítványnak,	illetve	gyülekezetünknek	köszönhetően	a	gyerekek	
kis	 ajándékokkal	 távoztak	 az	 előadásról,	 amelyek	 a	 karácsonyi	 evangéliumnak	 a	 családokba	
való	eljuttatását	segíti.	
	 December	 8-án	 már	 a	 gyülekezetünk	 ifjaival,	 azaz	 a	 már	 konfirmált	 fiatalokkal	
készültünk	 lelkileg	az	ünnepre,	de	persze	az	 igei	elcsendesedés	és	a	vezetett	 imádság	mellett	
volt	alkalom	játékra,	filmnézésre,	beszélgetésre	és	közös	étkezésre	is.	
	 Mindezeken	túl	meg	lehet	még	említeni	azokat	az	alkalmakat,	amelyek	nem	közvetlenül	
gyülekezetünkben	 történtek,	 de	 amelyen	 ugyancsak	 részt	 vettek	 egyházközségünkből	 is,	 így	
a	 kiskövesdi	 presbiteri	 délutánt,	 vagy	 a	 kisgéresi	 egyházmegyei	 közgyűlést	 és	 az	 ugyancsak	
Kisgéresben	sorra	került	Bethlen	Kata	egyházmegyei	szavalóversenyt,	amelyen	gyülekezetünket	

Gyülekezeti alkalmaink
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is	 többen	képviselték:	Balogh	Emese,	Fekete	Ádám,	Miklós	Ádám,	Majer	Noémi,	Murinčák	
Bettina,	Szimkó	Máté.	
	 A	fent	említett	rendkívüli	alkalmak	mellett	minden	bizonnyal	sok	olyan	volt,	amelyek	
ugyan	nincsenek	külön	megemlítve,	de	amik	akár	istentiszteleti	alkalomként,	akár	bibliaóraként	
mégis	emlékezetes	a	számunkra,	mert	éreztük,	hogy	megszólalt	az	ige,		hogy	Isten	Szentlelke	
bennünk	munkálkodott	és	valamit	elindított	szívünkben,	valamit	kimunkált	bennsőnkben,	és	a	
Lélek	gyümölcsei	 láthatóvá	váltak	az	életünkben.	Mindezért,	minden	alkalomért,	 igehirdetési	
lehetőségért	Urunké	legyen	a	dicsőség.

Több a kettő, mint a hét? - A sákramentumok

 Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, 
amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, 
egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” 
Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: „E pohár amaz új 
szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.” 
(1Kor 11,23-26) 

	 Tudjuk	a	Biblia	szerint,	hogy	a	keresztséget	meg	az	úri	szent	vacsorát	Jézus	Krisztus	
szerezte,	azaz	minden	ezen	felül	állót	nem	tekinthetünk	sákramentumnak.	
	 A	kérdés,	amit	címül	írtunk	a	sákramentumokról	kissé	különösen	hangzik:	Több-e	a	
kettő,	mint	a	hét?	Vannak	kérdések,	amikre	a	 felelet	éppen	ellenkező,	mint	amit	várunk.	Hát	
persze	a	számtan	azt	mondja,	hogy	a	hét	több,	mint	a	kettő,	de	az	élet	azt	mondja,	hogy	néha	a	
kettő	több	mint	a	hét.
	 És	nem	nehéz	ezt	megokolni.	Sokszor	halljuk	mi	azt	a	vádat,	hogy	mi,	reformátusok	
szegényebben	vagyunk,	mint	más	 felekezetűek,	mert	 nekünk	 csak	 két	 sákramentumunk	van,	
másoknak	meg	hét.	Én	erre	azt	kérdezem,	hogy	ki	a	gazdagabb:	az-e,	akinek	két	valódi	aranya	
van,	 vagy	 akinek	hét	 hamis?	Lehet,	 hogy	 akinek	 a	 hét	 hamis	 van,	 jobban	boldogul,	 de	 csak	
akkor,	ha	sikerül	neki	„elsütni”	a	hét	hamis	aranyat.	De	azt	a	két	aranyat,	ami	köztük	van,	nem	
kell	félteni.	A	kettő	bizony,	ha	igazi,	akkor	több	mint	a	hét.	Arról	a	kettőről	beszélünk,	amiről	azt	
mondjuk:	Isten	igéje	alapján	teljes	alázatossággal	és	teljes	határozottsággal,	nyugodt	szívvel	és	
bátran,	hogy	valódi	arany,	azért	mert	aranypénzt	veretni	csak	a	királynak	van	joga.	Az	aranypénz	
akkor	igazi	aranypénz,	ha	rajta	van	a	királynak	a	képe.	Hamisítani	hiába	hamisítják,	az	értékét	az	
Úr	adja	meg,	akinek	joga	van	valódi,	értékes	pénzt	kibocsátani.
	 A	 keresztség	 az	 Isten	 anyaszentegyházába	 való	 befogadtatás,	 az	 úrvacsora	 az	 Isten	
anyaszentegyházában	való	állandó	tápláltatás	és	erősítés.	Lelkileg	megvendégel	bennünket	az	
Úr	jósága	és	mi	az	ő	jóvoltáért	bemutatjuk	neki	hálaadásunkat.	Ezért	nevezte	el	a	régi	keresztyén	
egyházi	 szóhasználat	 eucharistiának,	 ami	 magyarra	 fordítva	 hálaadást	 jelent.	 Mi	 az	 ígéret	
az	úrvacsorában?	Az	 ígéret	 az,	hogy	most	már	Ő	a	miénk	és	a	miénk	 is	marad	a	 jövőben	 is	
mindig.	Az	egész	sákramentumnak	a	lényege	abban	van	–	Kálvin	is	erre	utal	–,	hogy	„tiérettetek	
megtöretem	 és	 tiérettetek	 kiontatom”.	Azt	mondja,	 hogy	mintha	maga	Krisztus	 jelenne	meg	
előttünk	láthatóan	és	kézzelfoghatóan,	mint	látható	Ige	ebben	a	sákramentumban	és	mintha	Ő	
magát	adná,	önmagát,	hogy	mintegy	 lássuk,	 ízleljük	az	Ő	jóságát	és	érezzük	meg	az	Ő	nagy	
irgalmasságát	hozzánk,	bűnös	emberekhez,	akiken	Ő	könyörül.	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 Bányácski	Béla
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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!

December 20. - Szerda (Bűnbánati istentisztelet)
18:00	Királyhelmec

December 21. - Csütörtök (Bűnbánati istentisztelet)
18:00	Királyhelmec

December 22. - Péntek (Bűnbánati istentisztelet)
18:00	Királyhelmec

December 23. - Szombat (Bűnbánati istentisztelet)
18:00	Királyhelmec

December 24. - Vasárnap - Advent IV., Szenteste
10:30	Királyhelmec

15:00	Pólyán
17:00	Királyhelmec

Az	esti	istentiszteleten	ünnepi	műsor	lesz	bemutatva.

December 25. - Karácsony I. napja
		9:00	Pólyán,	úrvacsoraosztással

10:30	Királyhelmec,	úrvacsoraosztással
14:00	Pólyán	(legátus	szolgál)

15:00	Királyhelmec	(legátus	szolgál)

Visszatekintés 2017-re
2018.	január	1-jén,	a	15:00	órakor	kezdődő	délutáni	istentisztelet	keretén	belül	

visszatekintünk	a	2017-es	esztendőre,	annak	eseményeire,	gyülekezeti	alkalmaira,	
vagy	éppen	a	gyülekezeten	belül,	Isten	kegyelméből	elvégzett	munkálatokra.	A	képes	
beszámolóra	a	gyülekezeti	házban	kerül	sor,	amelyre	szeretettel	várunk	mindenkit.	

- Ünnepi alkalmaink - 

A betegek és idősek részére háznál, 
betegágyon, a kórházban, vagy idősek 

otthonában is kiszolgáljuk az úrvacsorát. 
Az úrvacsorával élni kívánók igényüket 

jelezzék a Lelkészi Hivatalban. 
Karácsony ünnepén Siák Magdolna, a 

Selye János Egyetem Református Teológiai 
Karának harmadéves hallgatója szolgál 

gyülekezeteinkben. A gyülekezet hordozza őt 
és szolgálatát imádságaiban.

December 26. - Karácsony II. napja
10:30	Királyhelmec	(legátus	szolgál)

11:30	Pólyán	(legátus	szolgál)
13:30	Szolnocska,	úrvacsoraosztással
15:00	Királyhelmec	(legátus	szolgál)

December 31. - Vasárnap, Óév napja
10:30	Királyhelmec

16:00	Pólyán
17:00	Királyhelmec

Január 1. - Újév napja
		9:30	Pólyán

10:30	Királyhelmec
15:00	Királyhelmec	(gyülekezeti	otthon)

A Királyhelmeci Református Egyházközség a saját honlapja mellett (www.refkoinonia.sk)
immár a legtöbb felhasználóval rendelkező közösségi oldalon is megtalálható:

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / K i r a l y h e l m e c i R e f o r m a t u s E g y h a z k o z s e g / 
Keresse meg oldalunkat, kísérje figyelemmel a gyülekezeti eseményeket 

és valóságosan is kapcsolódjon az alkalmainkhoz!


