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„Mit vársz az ünneptől?” 

	 Egy	 ismert	 keresztyén	 zenei	 előadótól	
megjelent	 egy	 karácsonyi	 ének,	 amelynek	
szövegében	 felteszi	 az	 énekes	 a	 kérdést:	 mit	
vársz	 az	 ünneptől.	 Jogos	 a	 kérdés,	 hiszen	 ha	
nem	 is	 fogalmazzuk	meg,	mindannyian	várunk	
valamit	az	ünneptől.	
	 Mit	is	várunk	az	ünneptől?	Ha	a	kérdést	
az	 utca	 emberének	 tennénk	 fel,	 akkor	 minden	
bizonnyal	 jönnének	 a	 következő	 válaszok:	
meghittséget,	 szeretetet,	 békét,	 örömet,	 vagy	 a	
hosszabban	 megfogalmazott	 válaszok	 között	
ott	 lenne:	 azt	 várom,	 hogy	 együtt	 legyen	 a	
család;	 legyen	 egy	 kis	 pihenés	 az	 egész	 éves	
munka	 után;	 vagy	 a	 gyerekek	 talán	 konkrét	
ajándékokat	 sorolnának,	 hogy	 milyen	 játékot,	
milyen	 mobiltelefont,	 vagy	 éppen	 milyen	
aktuális	 elektronikai	 eszközt	 szeretnének.	 És	
be	kell	vallanunk,	hogy	már	a	készülődésünket	
is	 nagyban	 meghatározzák	 a	 váradalmaink,	
elvárásaink,	 hiszen	 azt	 akarjuk,	 hogy	 azok	
legyenek	 az	 ünnepben	 betöltve.	 Díszítjük	 a	
lakást,	 hogy	 meghittebbé	 legyen;	 szervezzük	
a	 találkozást,	 hogy	 együtt	 legyen	 a	 család;	
kérdezgetjük,	 puhatolózunk	 a	 gyerekeknél,	
szeretteinknél,	 hogy	 milyen	 ajándéknak	 is	
örülnének.	A	legtöbb	háziasszony	nagy	gonddal	
tervezi	meg	még	az	ünnepi	menüt	is,	még	olyan	
ételek	 is	 az	 asztalra	 kerülnek,	 amik	 egyébként	
nem	 szoktak.	 Szeretnénk,	 hogy	 minden	
rendben	 menjen,	 minden	 a	 helyén	 legyen	 az	
ünnepben,	 hogy	 amire	 vágyunk,	 vagy	 vágynak	
a	szeretteink,	azok	meglegyenek.	És	ha	minden	
úgy	 lett,	 ahogyan	 elterveztük,	 ahogyan	 vártuk,	

Pintér Béla:
Krisztus vár
Mondd	csak,	mit	vársz	az	ünneptől!
Tudsz-e	majd	örülni	szívedből?
Várod,	elönt	a	boldogság?
Hiszed,	csak	néhány	lépés	már,
De	a	szíved	mondd	mióta	vár?

Mondd	csak,	mit	vársz	a	holnaptól!
Mindent	megoldasz	magadtól?
Várod	sorsod	jobb	lesz	talán,
A	terhed	majd	csak	szűnik	már,
De	a	szíved	mondd	mióta	vár?
A	szíved	mondd	mióta	vár?

Az	Isten	ünnepelni	hív.
Ha	Ő	szólít,	érti	a	szív.
Nézd	már,	minden	készen	áll,
Ő	is	ott	ül	az	asztalnál.

Körülötte	millió	ember,
Tágra	nyílt,	ragyogó	szemmel.
Kik	tudják,	mi	az	igazság,
Karácsony	üzeni:	Krisztus	vár!
Karácsony	üzeni:	Krisztus	vár!

Mondd	csak,	mit	vársz	az	Istentől!
Hiszed-e	megérinthet	fentről?
Egészen	közel	jön	hozzád,
Többet	adhat,	mint	gondolnád.
Ő	az,	akit	a	szíved	régen	vár.
Ő	az,	akit	a	szíved	régen	vár.



2

mondhatni,	 hogy	 tökéletes	 volt,	 akkor	 rendben	 volt	 a	 karácsony,	 legalábbis	 úgy	 tűnik.	
És	 jó	 ha	 ez	 így	 van,	 hiszen	 annyi	 energiát,	 annyi	 erőt,	 sőt	 anyagiakat	 is	 áldozunk	 arra,	
hogy	minden	szép	legyen	az	ünnepben,	meghitt,	örömteli,	békés	legyen	az	ünnep.	Fontos	
mindez.	Valóban	a	külsőségekben	is	meg	kell	mutatkozni,	hogy	mások	ezek	a	napok,	mint	
a	hétköznapok.	De	vajon	elég	ez?	Ha	nem	úgy	történnek	a	dolgok	karácsonykor,	ahogyan	
elterveztük,	akkor	oda	az	ünnep.	Ha	nem	elég	magas	a	karácsonyfa,	nem	jönnek	a	vendégek,	
odaég	a	sütemény,	nem	tetszik	az	ajándék,	nem	havas	a	táj,	s	ilyen	módon	az	elvárásaink	
nem	teljesülnek,	akkor	oda	az	ünneplésünk?	Bizony	sokszor	görcsösen	figyelünk	ezekre	
a	 részletekre,	akár	még	 feszültség	 is	generálódik	ezen	 részletek	miatt,	 a	 tökéletes	ünnep	
előkészítése	 miatt	 bennünk,	 vagy	 akár	 a	 családunkban	 is.	 Pedig	 nem	 ettől	 lesz	 igazán	
ünnepünk.	Nem	a	tökéletesen	sikerült	szentestétől,	mégha	valahol	ezt		várjuk	is:	a	tökéletes	
ünnepet.	
	 De	miközben	a	felvetett	kérdésre	keressük	a	választ,	gondoljunk	arra,	hogy	mit	
vártak	 az	 ünneptől	 az	 első	 karácsony	 szereplői.	 Hogyan	 találta	 meg	 az	 ünnep	 azokat,	
akikről	a	Biblia	az	első	karácsony	kapcsán	tudósít.	Vajon	náluk	is	minden	a	helyén	volt?	
Minden	tökéletes	volt,	mondhatni	ünnepi?	Ők	miként	várták	a	Messiás	érkezését,	Krisztus	
születését?	
	 József	és	Mária,	a	császár	parancsára	indul	útnak.	El	lehet	képzelni,	hogy	mennyi	
kedve	van	 indulni	a	kismamának,	de	nincs	mit	 tenni,	menni	kell,	egészen	Betlehemig,	a	
hosszú	utat	szamárháton	kell	megtenni.	Más	világ	volt	az	akkor,	de	a	születést	megelőző	
napokban,	 hetekben	 minden	 bizonnyal	 már	 akkor	 is	 jobban	 odafigyeltek	 a	 várandós	
asszonyokra,	 és	 saját	 maguk,	 a	 várandóság	 ezen	 utolsó	 szakaszát,	 biztosan	 másként	
képzelték	 volna.	 Az	 út	 megtételéről,	 annak	 nehézségeiről	 nincs	 tudomásunk,	 de	 arról	
számot	 ad	 a	 Szentírás,	 hogy	 Betlehemben	 nem	 kaptak	 szállást,	 nem	 fogadták	 be	 őket.	
Egy	istálló	jut	az	Isten	Fiának	ezen	a	földön.	Tökéletesnek	semmiképpen	nem	nevezhető.	
Az	újszülött	gyermeknek	egy	rögtönzött	pólya	és	egy	jászol.	Ez	ma	olyan	szépen	mutat	a	
sok	 felállított,	 kivilágított	Betlehemesnél,	 de	 azért	 ez	mégsem	a	 legjobb	körülmény	 egy	
újszülött	számára.	És	mégis	így,	ilyen	kusza	világba	és	ilyen	méltatlan	körülmények	közé	
születik	meg	Krisztus.	Józsefnek	és	Máriának	volt	várakozás	a	szívében,	hiszen	várták	az	
újszülöttet,	csak	éppen	másként	érkezett	és	máshová	érkezett,	mint	ahogyan	ők	gondolták,	
vagy	talán	ők	maguk	is	szerették	volna.
	 Mit	vártak	a	bölcsek,	a	napkeleti	tudósok?	Kémlelik	az	eget,	s	feltűnik	nekik	egy	
csillag.	Tudják,	hogy	ennek	jelentése	van	és	el	is	indulnak,	hiszen	a	csillag	megjelenése	egy	
király	érkezését,	egy	király	születését	jelenti.	Oda	mennek,	ahol	a	királyok	születni	szoktak.	
Azt	várták,	hogy	a	palotában	tudnak	majd	hódolni	az	újszülött	előtt.	A	bölcsek	szívében	
is	volt	várakozás,	hiszen	még	a	nagy	utat	 is	hajlandók	voltak	megtenni.	De	a	palotában	
kiderült,	hogy	ott	nem	tudnak	ünnepelni,	ehelyett	egy	istállóban	találták	meg	azt,	akire	a	
szívük	vágyott,	amit	az	értelmükkel	a	csillag	feltűnése	nyomán	megértettek.	
	 És	ott	vannak	a	karácsonyi	történetben	még	a	pásztorok.	Ők	nem	igazán	tudják,	
hogy	a	közeli	településen	valami	nagy	esemény	történt.	Élték	a	mindennapjaikat,	terelgették	
a	nyájukat,	karácsony	éjjelén	is	éppen	a	nyájukra	vigyáztak.	Minden	bizonnyal	a	zsidó	nép	
tagjaiként	várták	a	Messiást,	a	próféciák	beteljesülését,	de	valószínűleg	meg	sem	fordult	a	
fejükben,	hogy	ez	éppen	az	ő	idejükben	fog	megtörténni,	és	hogy	ők	is	a	részesei	lesznek.	
Azon	 az	 éjszakán	 talán	 azt	 várták,	 hogy	mielőbb	 feljöjjön	 a	 nap,	 vagy,	 hogy	 egy	 kicsit	
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bóbiskolhassanak,	vagy	melegedjenek	a	tűz	mellett.	De	amikor	az	angyaltól	hírt	kaptak	a	
Megváltó	megszületéséről,	nem	haboztak,	hanem	elindultak	és	meg	is	találták	a	kisdedet.	
	 Ezeknek	a	bibliai	 személyeknek	a	 szívében	 is	nyilvánvalóan	sokféle	elképzelés	
volt.	Voltak	váradalmak,	akár	azzal	kapcsolatban,	hogy	miként	születik	meg,	vagy	éppen	
hova	 születik	 az	 új	 király.	 De	 nem	 úgy	 lett.	 Isten	másként	 gondolta	 el	 ezt	 az	 ünnepet.	
Nem	 tökéletesre,	 legalábbis	 ami	 a	 külsőségeket,	 a	 körülményeket	 illeti.	 És	 mégis	 ezen	
a	 nem	 teljesen	 tökéletesre	 sikerült	 éjszakán	 született	 meg	 a	 mi	 tökéletes	 Megváltónk.	
Sokak	elvárása	nem	teljesült	Jézus	születése	kapcsán,	de	teljesült	az	Isten	szándéka.	Isten	
véghezvitte	az	Ő	akaratát,	úgy	ahogyan	Ő	akarta,	 tervezte,	s	nem	úgy,	ahogyan	 talán	az	
akkori	kor	embereinek	a	leginkább	megfelelt	volna.
	 Mondd,	mit	vársz	az	ünneptől!	–	szólít	fel	a	kérdés	megválaszolására	az	említett	
karácsonyi	ének.	De	mielőtt	válaszolnánk,	érdemes	feltenni	egy	másik	kérdést	is,	mégpedig	
hogy	mit	vár	az	Úr	az	ünneptől.	Mit	vár	az	Isten	a	mi	ünneplésünktől?	Az	az	Isten,	aki	adta	
az	ünnepet,	aki	egyszülött	Fiát	adta	ebbe	a	mi	világunkba.	Mit	vár	az	Úr?	Hogy	töltsünk	
vele	a	templomban	egy	órát?	Vagy	engedjük	be	három	napra	az	otthonunkba?	Vagy	inkább,	
hogy	az	egész	életünk,	az	ünnepeink	és	a	hétköznapjaink	is	előtte	és	vele	teljenek?	
	 A	 Szentírásból	 az	 tűnik	 ki,	 hogy	 ünnepe	 akkor	 lett	 Józsefnek,	 Máriának,	 a	
pásztoroknak,	 a	 bölcseknek,	 de	 még	 az	 angyali	 kórusnak	 is,	 amikor	 Jézus	 Krisztus	
megszületett.	Ünnep	ott	van,	ahol	Krisztus	van,	s	ahol	Krisztus	nincs,	ott	ünnepi	dísz	ugyan	
lehet,	de	valóságos	ünnep,	ünnepelt	híján	nincs.	Mit	várunk,	kit	várunk	az	ünneptől?	Nincs	
más	válasz,	nem	lehet	más	válaszunk,	mintsem	az,	hogy	én	Krisztust	várom,	a	betlehemi	
gyermeket,	a	bűnökből	szabadítót,	üdvösséget	hozót,	a	világ	megváltóját.	Dicsőség	Istennek,	
hogy	Ő	megszületett.	
       Molnár István
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A mindennél jobb út 

	 Pál	apostol	az	1Kor	12-ben	felsorolja	a	
kegyelmi	ajándékokat	és	a	fejezet	végén	szól	a	
szeretetről.	Számunkra	feltűnő,	hogy	a	szeretetet	
nem	ajándéknak	nevezi,	hanem	útnak.	De	nem	is	
egyszerűen	útnak	jelöli	meg,	hanem	a	mindennél	
jobb	útnak.
	 A	Szentírás	az	útról	jelképesen	beszél:	
az	 ember	 életét	 jelöli	 meg	 vele.	 Amikor	 Jób	
felteszi	a	kérdést:	„Avagy	Isten	nem	láthatta-é	utaimat?”	(Jób	31,4),	azt	akarja	mondani,	
hogy	Isten	előtt	nyilvánvaló	volt	az	élete.	A	jó	út	az	Isten	akarata	szerint	való	élet:	„Nézzetek	
szét,	melyik	a	jó	út	és	azon	járjatok”	(Jer	6,16).
	 Az	 út	 az	Újszövetségben	 is	 életet	 jelent.	 Ilyen	 értelemben	 beszél	 az	Apostolok	
Cselekedetei	a	pogányok	útjáról:	„Az	elmúlt	időkben	hagyta	Isten	a	pogányokat	a	maguk	
útján	járni”	(ApCsel	14,16).
	 Ebben	az	értelemben	jelenti	az	út	a	keresztyén	ember	életét:	„Keskeny	az	az	út,	
amely	az	életre	visz”	(Mt	7,14).	Az	őskeresztyének	életét	a	pogányok	így	jelölték:	„Az	út	
követői”	(ApCsel	9,2).	Akik	gonoszt	követnek	el,	elhagyják	az	egyenes	utat	(2Pt	2,15).	Az	
igazság	útja	az	igazságot	követő	életet	jelenti	(2Pt	2,21).
	 A	 szeretet	 is	 út.	 Ez	 a	 megjelölés	 azt	 jelenti,	 hogy	 a	 szeretet	 nem	 érzés,	 vagy	
gondolat	csupán,	hanem	élet.	Aki	a	szeretet	útján	jár,	az	éli	a	szeretetet.
	 Es	 a	 szeretet	mindennél	 jobb	 út.	Miért	 jobb	minden	más	 útnál?	 Először	 azért,	
mert	 a	 szeretetben	 teljesedik	 ki	 az	 ember	 élete.	 Nincs	 a	 világon	 semmi,	 ami	 az	 ember	
életét	annyira	meggazdagítaná,	mint	a	szeretet.	Ha	szeretünk	úgy,	hogy	a	szeretetet	éljük,	
hiányozhat	 életünkben	 sok	minden.	Ha	nem	 szeretünk,	 szegények	vagyunk	 akkor	 is,	 ha	
mindennel	rendelkezünk.
	 De	a	 legjobb	út	a	szeretet	azért	 is,	mert,	ezen	az	úton	 lehet	elérni	Istenhez	és	a	
másik	emberhez.	Ezért	a	két	nagy	parancsolat	központjában	a	szeretet	áll.
	 Aki	szeret,	jó	úton	van,	aki	nem	szeret,	letér	az	útról.
	 Az	 1Kor	 13	 az	 Újszövetség	 nagy	 fejezete,	 melyet	 az	 egész	 világon	 a	 szeretet	
himnuszának	neveznek.	A	hitnek	és	a	reménységnek	nincs	himnusza	az	Újszövetségben.	
Azok	is	a	szeretet	himnuszának	nevezik	ezt	a	fejezetet,	akik	a	Szentírást	nem	tartják	Isten	
kijelentésének.	Világirodalmi	remekmű	a	szemükben,	irodalmi	művekben	idézik,	műsoros	
estéken	 olvassák.	 Nincs	 olyan	 fejezete	 a	 Bibliának,	 amely	 milliók	 szívéhez	 annyira	
hozzánőtt	volna,	mint	ez	a	fejezet.	Miért?	Mert	az	emberek	megérzik,	hogy	a	szeretetről	
többet	mondani	már	nem	lehet.
	 A	 szeretet	 útját	 azonban	 az	 ember	 nem	 ismeri	 magától.	 Istennek	 ki	 kellett	
jelentenie	 Igéjében.	Ezért	a	 szeretetről	 is	elmondhatjuk	a	zsoltáríró	 imádságát:	„Utjaidat	
Uram	ismertesd	meg	velem,	ösvényeidre	taníts	meg	engemet”	(Zsolt	25,4).
	 	 	 	 	 Beküldő:	Bányácski	Béla
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Bibliaórai alkalmak a gyülekezetben

 A	református	közösségekben	nagy	hagyománya	van	a	bibliaórai	alkalmaknak,	ahol	
kisebb	csoportban	gyűlnek	össze	az	 igére	vágyakozók,	hogy	még	 inkább	megismerjék	a	
Szentháromság	Istent,	s	hogy	útmutatást	kapjanak	a	hitélet	gyakorlásában	és	a	mindennapi	
küzdelmek	 megélésében.	 Királyhelmecen	 is	 mindig	 volt	 bibliaóra,	 sőt	 ismeretes,	
hogy	 a	 háborút	 követően	 házi	 csoportok	 is	 alakultak,	 vagyis	 egy-egy	 családnál	 gyűltek	
össze	 többen,	 hogy	 közösen	 beszélgessenek	 egy	 adott	 igeszakaszról,	 imádkozzanak	 és	
énekeljenek.	A	kisebb	közösség	arra	is	lehetőséget	adott,	hogy	a	szeretet	nagy	parancsolatát,	
az	egymásra	való	odafigyelést	jobban	megéljék,	hiszen	amíg	a	vasárnapi	gyülekezet	minden	
tagját	nem	tudjuk	megismerni	és	számon	 tartani,	úgy	egy	kisebb	közösség	 tagjai	 jobban	
tudnak	figyelni	egymásra.	Az	istentiszteleti	alkalmak	mellett,	a	nyári	időszakot	leszámítva	
most	is	heti	rendszerességgel	van	bibliaóra,	amit	„hagyományos	bibliaórának”	nevezünk,	s	
itt	is	az	igemagyarázaton	van	a	fő	hangsúly,	de	olykor	kevésbé	ismert	énekeket	is	gyakorol	a	
bibliaórás	közösség.	E	csütörtöki	alkalomra	elsősorban	nyugdíjasok	jönnek,	s	az	időpontja	
is	korábban,	15:00	órai	kezdéssel	van,	hogy	 téli	 időszakban	 is	bátran	 lehessen	elindulni	
otthonról.	Az	alkalom	nyitott	mindenki	előtt,	és	mindig	örülünk	egy-egy	új	gyülekezeti	tag	
érkezésének.	
	 A	hagyományosnak	nevezett	bibliaórai	alkalom	mellett	két	női	bibliakör	is	alakult,	
formálódik,	 a	Lídia	 és	 a	Priszcilla	bibliaóra,	 amelyek	kéthetente	hétfő,	 illetve	kedd	este	
vannak.	Ennek	lenyomataként	egy-egy	beszámoló	is	érkezett,	amellyel	másokat	is	buzdítani	
szeretnénk	ez	alkalmakon	való	részvételre.

Lídia bibliaóra
 Már	 hat	 éve,	 hogy	 a	 Lídia	 bibliakörben	 találkozunk	 kéthetente	 az	
asszonytestvérekkel,	 hogy	 Isten	 igéjét	 tanulmányozva	 fejlődjünk	 a	 bibliai	 ismeretekben.	
Közösen	kérjük	Isten	segítségét	a	bibliaórák	megtartásáért	és	az	ige	meghallásáért.	Bárcsak	
a	te	Lelked	nyugodna	meg	rajtunk,	Uram!	-	„	a	bölcsesség	és	értelem	lelke,	a	tanács	és	erő	
lelke,	az	Úr	ismeretének	és	félelmének	lelke”	(Ézs	11,2).	
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	 Az	elmúlt	 éven	a	Második	Helvét	Hitvallás	 fejezeteit	 olvastuk,	melyek	az	 igaz	
hitről	 és	 a	 tiszta	 keresztyén	 vallás	 egyetemes	 tantételeiről	 tanítottak	 bennünket.	 Ezeken	
az	 alkalmakon	 Isten	 Igéje	 által	 erősített	 bennünket,	 és	 magyarázatot	 kaptunk	 a	 minket	
foglalkoztató	 kérdésekre.	 Minden	 egyes	 találkozás	 a	 bibliaórákon	 áldott	 alkalom	 volt,	
amikor	 Isten	 dolgaival	 foglalkoztunk	 és	 a	 testvéri	 közösségben	 gazdagodhattunk.	
Csodálatos	volt	felismerni	Isten	jelenlétét	és	érezni	áldásait,	szeretetét,	amikor	bölcsességet	
és	bátorságot	adott	azoknak,	akik	azt	hittel	kérték.	Kérjük	Istent,	hogy	a	ránk	következő	
2019-es	évben	is	tartsa	meg	a	bibliaóráinkat,	a	Lídia	bibliakört,	bővítse	azt	az	érdeklődő	
asszonytestvérek	 számával.	 Ezért	 imádkozunk	 és	 hittel	 várjuk	 Isten	 kegyelméből	 az	
imánk	meghallgatását.	Az	érdeklődőket	az	Úr	szavaival	bátorítanám:	„Jöjjetek	énhozzám	
mindnyájan,	akik	megfáradtatok	és	meg	vagytok	terhelve,	és	én	megnyugvást	adok	nektek.	
Vegyétek	magatokra	az	én	igámat,	és	tanuljátok	meg	tőlem,	hogy	szelíd	vagyok	és	alázatos	
szívű,	és	megnyugvást	találtok	lelketeknek.	Mert	az	én	igám	jó,	és	az	én	terhem	könnyű”	
(Máté	11,28-30).	Legyen	mindenkor,	mindenért	Istené	a	dicsőség!
                                                                                       Horváth	Éva,	a	Lídia	bibliakör	tagja

Priszcilla bibliaóra
	 N a p j a i n k b a n ,	
ebben	a	zűrzavaros,	rohanó	
világban	 azt	 tapasztaljuk,	
hogy	 elidegenedtünk	 az	
Istentől	és	embertársainktól.	
Ebből	 kifolyólag	 sokszor	
zaklatottak	 vagyunk,	
nehezen	 találjuk	 a	
kiutat	 a	 mindennapok	
mókuskerekéből,	 és	
gyakran	 erőtlennek	 és	
tehetetlennek	 érezzük	
magunkat.
	 Jó	 hír	 viszont,	
hogy	 a	 mi	 Teremtőnk	
nem	 ilyen	 életet	 szánt	 az	
embernek.	 Azt	 szeretné,	
hogy	 Vele	 közösségben	
éljünk,	hogy	már	itt,	ebben	
a	földi	létünkben	boldogok	
legyünk.	Ennek	ellenére	mi	
nagyon	sokszor	csak	a	saját	erönkből	szeretnénk	megoldani	a	gondjainkat,	elfelejtünk	Istenre	
figyelni,	 elcsendesedni,	 tanácsot,	útmutatást	kérni.	Viszont	 az	Úr	 szerető	és	gondoskodó	
Isten,	ezért	alkalmakat	készít	számunkra,	ahol	találkozhatunk	Vele	és	feltöltődhetünk	Igéje	
által.	 Ilyen	 alkalom,	 lehetőség	 az	 aktív	korosztályú	nők,	 asszonyok	 számára	 a	Priszcilla	
bibliakör.	 Alkalmainkon	 közösen	 tanulmányozzuk	 az	 Igét,	 Istenünk	 üzenetét,	 közösen	
imádkozunk	egymásért,	gyülekezetünkért,	városunkért,	népünkért.	
	 Mert	 Isten	nemcsak	azt	akarja,	hogy	értsük	és	 ismerjük	az	Ő	Igéjét	és	akaratát,	
hanem	közösséget	 is	akar	 teremteni	ember	és	ember	között.	Ezért	 fontos	a	 számunkra	a	
közös	imádság,	a	másiknak	a	meghallgatása,	egymás	elfogadása	és	tisztelete,	hisz	mindenki	
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a	maga	módján,	 a	 saját	 tudásával,	 egyéni	 értékeivel	 tesz	 hozzá	 a	 közösséghez.	 Egymás	
hite	 által	 épülhetünk,	 különbözőségeink	 által	 gazdagodunk.	 Közösségünkben	 az	 a	 szép	
hogy	Isten	kegyelméből	mindig	van,	aki	erősebb	és	felemeli	az	éppen	akkor	gyengébbet,	
elesettebbet	–	egy	vigasztaló	szóval,	egy	szívből	jövő	fohásszal.
	 Ezért	 kedves	 olvasó,	 ha	 szeretnél	 egy	 ilyen	 testvéri	 közösség	 tagja	 lenni,	 ha	
szeretnél	többet	tudni	Isten	akaratáról	életedben,	jobban	megismerni	az	Urat,	vagy	nehéz	
a	 terhed,	 amit	 cipelned	 kell,	 vagy	 szeretnél	 többet	megtudni	 az	 Ige	 tükrében	 akár	 saját	
magadról	is,	akkor	gyere	bátran	és	csatlakozz	hozzánk!	Szeretettel	várunk!	
Isten	számít	rád,	és	mi	is!
                                                               Szimkó	Andrea,	a	Priszcilla	bibliakör	tagja

Emmaus kurzus
 
	 Az	új	esztendőben	új	alkalom	indul	a	gyülekezetben	„Emmaus	kurzus”	címmel.	
Ismert	a	Szentírás	leírásából,	hogy	miként	folytatnak	párbeszédet	az	emmausi	úton	haladó	
tanítványok	 a	 Jeruzsálemben	 történtekről,	 s	 miként	 csatlakozik	 hozzájuk	 a	 feltámadott	
Jézus.	 Férfiak	 beszélgetnek,	 s	 bizonyos	 vonatkozásában	 még	 a	 férfiúi	 gondolkodás	 is	
megfigyelhető	a	párbeszédben,	így	az	új	gyülekezeti	alkalomra	is	a	férfiakat	várjuk.	Ez	új	
alkalomra,	az	Emmaus	kurzusra	hívjuk	azokat,	akik	szorosan	kapcsolódnak	a	gyülekezethez,	
talán	 még	 szolgálatot	 is	 vállalnak,	 de	 várjuk	 azokat	 is,	 akik	 néha	 térnek	 csupán	 be	 a	
templomba,	vagy	akik	csak	érdeklődőknek	tartják	magukat,	de	jobban	meg	akarják	ismerni	
Istent,	 többet	akarnak	 tudni	a	Biblia	 tanításaiból.	Az	Emmaus	kurzus	programja	holland	
közvetítéssel	érkezett	magyar	nyelvterületre,	a	világon	sok	gyülekezetben	kipróbálták	már,	
és	ami	lényeges,	hogy	sokak	ismerete	gazdagodott,	hite	erősödött.	Vagyis	nem	hiábavaló	az	
erre	fordított	idő.	Egy	lelkipásztor	így	jellemezte	ezt	a	programot:	„Az	Emmaus	kurzus	egy	
olyan	bibliai	történeteket	tartalmazó	„tananyag”,	amelynek	segítségével	a	mai	kor	embere	
is,	bármely	generáció,	 interaktív	 formában	közelebb	kerülhet	 Istenhez.	Egy	feltétele	van	
ennek	a	közelebb	kerülésnek:	akarni	kell!”
	 A	 kurzus	 szó	 ne	 ijesszen	 meg	 senkit,	 mivel	 nem	 valamilyen	 vizsgára	 való	
felkészülésről,	 vagy	 bármiféle	 számadási	 kötelezettségről	 van	 szó,	 hanem	 csupán	 arról,	
hogy	amint	az	emmausi	tanítványok	egykor,	úgy	az	alkalmon	résztvevők	is	együtt	haladnak,	
közösen	tanulnak,	és	jó	reménység	szerint	több	mindent	megértenek	Isten	dolgaiból.		
	 Az	 Emmaus	 kurzus	 I.,	 amely	 „A	 keresztyén	 hit”	 összefoglaló	 címet	 viseli	
hat	 alkalomból	 áll,	 amit	 Királyhelmecen	 kéthetente,	 18:00	 órai	 kezdéssel	 szeretnénk	
megvalósítani,	hogy	az	aktív	korosztályú,	munkába	járó	férfitestvérek	is	vállalni	tudják	a	
részvételt.	A	következő	időpontokban	és	témákkal	várjuk	az	érdeklődőket:
1.	2019.	január	14.	–	Mit	hiszünk	Istenről?
2.	2019.	január	28.	–	Szükségünk	van	Istenre
3.	2019.	február	11.	–	Jézus	élete	és	szolgálata
4.	2019.	február	18.	–	Jézus	halála	és	feltámadása
5.	2019.	február	25.	–	A	Szentlélek
6.	2019.	március	11.	–	Elköteleződés	a	keresztyén	hit	mellett
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Keresztyén óvodát épít gyülekezetünk

	 Az	egyháztörténelem	folyamán	mindig	voltak	olyan	pillanatok,	amelyek	hosszú	
időre,	 akár	 több	 nemzedékre	 nézve	 is	 meghatározták	 Krisztus	 földi	 egyházának,	 vagy	
egy	nemzet	keresztyénségének,	 esetleg	egy-egy	gyülekezet	 életének	az	alakulását.	 Ilyen	
egyháztörténelmet	befolyásoló	nagy	eseménynek	nevezhető	I.	Nagy	Konstantin	császárnak	
a	szabad	vallásgyakorlatra	vonatkozó	rendelete	313-ban,	vagy	az	1054-ben	bekövetkezett	
egyházszakadás,	amikor	az	egyház	keleti	és	nyugati	része	eltávolodott	egymástól,	de	ilyen	
esemény	volt	az	1517-ben	elindult	reformáció	is.	A	magyar	nemzet	vonatkozásában	is	több	
eseményt	lehet	említeni,	ami	az	egyháztörténelemre	rendkívüli	hatással	volt.	Megemlíthető	
István	király	azon	igyekezete,	hogy	országa	keresztyén	ország	legyen,	vagy	a	reformáció	
térhódítása,	amelynek	következményeként	1567-ben,	a	debreceni	zsinaton	döntés	született	a	
helvét	szellemiségű	hitvallás	elfogadásáról	és	így	a	magyar	református	egyház	létrejöttéről.	
De	mérföldkőként	említhető	II.	József	türelmi	rendelete	is	1781-ben,	hiszen	ezt	követően	
újra	 megerősödhettek	 gyülekezeteink,	 s	 az	 ezután	 épült	 templomok	 sorában	 épülhetett	
meg	a	királyhelmeci	református	templom	is.	Voltak	persze	olyan	történelmi	kataklizmák	
is,	 amelyek	 erősön	 gyöngítették	 egyházunkat,	 gyülekezeteinket,	 s	 amelynek	 nyomait	
évtizedek	múltán	 is	 érezzük.	 Ezek	 sorában	 említhetnék	 a	 trianoni	 döntést,	 amelyben	 az	
ország	mellett	a	Kárpát-medencében	lévő	egyházak,	a	református	egyházkerületek	is	széjjel	
lettek	szabdalva	és	a	kommunizmus	évtizedei	 is	 felmérhetetlen	károkat	okoztak	egyházi	
életünk	és	az	ez	idő	alatt	felnövő	generációk	vallásgyakorlatának	vonatkozásában.	
	 A	második	világháborút	megelőző	időben	a	legtöbb	gyülekezetnek	volt	felekezeti	
iskolája	egyházunkban.	1937-ben	255	gyülekezet	tartott	fenn	elemi	iskolát.	A	nagy	számú	
iskolában	 jelentkező	 tanítóhiányt	 is	 igyekeztek	 megoldani	 azáltal,	 hogy	 Komáromban	
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tanítóképzőt	hoztak	létre.	A	második	világháború	éveiben	és	azt	követően	is,	olykor	hatalmas	
áldozatokat	vállalva	törekedtek	az	egyházi	iskolák	megtartására,	a	hatalmi	rendszer	azonban	
nem	tette	lehetővé,	sőt	megakadályozta,	hogy	tovább	működjenek	a	felekezeti	iskolák.	A	
királyhelmeci	 református	 gyülekezet	 korabeli	 feljegyzéseiből,	 akkori	 jegyzőkönyveiből	
is	 kitűnik,	 hogy	 ameddig	 lehetett,	 ragaszkodtak	 a	 gyülekezet	 elöljárói	 ahhoz,	 hogy	 az	
iskolát	fenntartsák	és	működtessék.	Ez	minden	erőfeszítés	ellenére	is	csak	1945-ig	sikerült,	
amikor	 nem	 csak	 a	 református	 iskola	 szűnt	 meg	 a	 városban,	 de	 az	 iskola	 épületeit	 is	
elvették,	 államosították.	A	 rendszerváltást	követően	az	elvett	 egyházi	 ingatlanoknak	egy	
része,	 köztük	 az	 iskolaépületek	 is	 visszakerültek	 jogos	 tulajdonosukhoz,	 de	 a	 kimaradt	
évtizedeket	 nem	 lehetett	 valláserkölcsi	 szempontból	 pótolni.	A	 legtöbb	 esetben	 erősen	
leromlott	állapotban	visszakerült	iskolaépületek	alkalmatlanok	voltak	már	egyházi	iskola	
indítására,	ami	erősen	közrejátszott	abban,	hogy	nagyon	kevés	új	oktatási	intézményt	tudott	
egyházunk,	 illetve	 tudtak	gyülekezeteink	alapítani.	A	Szlovákiai	Református	Keresztyén	
Egyházban	 a	 rendszerváltás	 után	 mindössze	 nyolc	 oktatási	 intézmény	 (egy	 óvoda,	 két	
kisiskola,	három	teljes	szervezettségű	iskola	és	két	gimnázium)	lett	alapítva,	ami	elenyésző	
számnak	 tekinthető	 a	 korábban	 meglévő	 iskolák	 számához,	 illetve	 gyülekezeteinkhez	
képest.	 Nyilvánvalóan	 több	 oka	 van	 ennek,	 amelyek	 sorában	 akár	 a	 belső,	 gyülekezeti	
szándék	és	a	segítő	humánerőforrás	hiányát,	akár	a	politikai	és	anyagi	támogatás	hiányát	is	
meg	lehet	említeni.	
	 Két	 évvel	 ezelőtt	 tágas	 teret	 nyitott	 az	 Úr	 egyházunk	 előtt	 azáltal,	 hogy	
Magyarország	kormánya	anyagi	támogatást	nyújtott	a	Szlovákiai	Református	Keresztyén	
Egyháznak.	A	Kárpát-medencei	Óvodafejlesztési	Program	keretében	Felvidéken	is	több	új	
oktatási	intézmény,	óvoda	és	bölcsőde	építése	kezdődhet	meg	a	református	gyülekezeteken	
belül,	amelyekben	kiemelt	hangsúlyt	kap	a	keresztyén	értékekre	való	nevelés.	Egyházunk	
elöljárói	 a	 program	 meghirdetésétől	 kezdve	 úgy	 tekintett	 Bodrogköz	 központjára,	
Királyhelmecre,	mint	az	új	óvodák	egyik	lehetséges	helyszínére.	Ennél	örvendetesebb	az,	
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hogy	látva	a	szükséget	és	az	Isten	által	adott	lehetőséget,	valamint	felismerve	az	új	szolgálat	
lehetőségét	 a	 felnövekvő	 nemzedék	 irányába,	 az	 egyházközség	 elöljárói,	 presbiterei	
pozitívan	fogadták	egy	új	keresztyén	óvoda	alapításának	lehetőségét	és	egyhangúan	ez	ügy	
mellé	álltak.	Az	elmúlt	év	elején	az	egyházközségi	közgyűlésen	jelenlévők	is	örvendetesnek	
tartották,	hogy	sok	évtized	után	újra	lehet	egyházi	oktatási	intézmény	a	városban.	E	döntés	
óta	mintegy	másfél	év	telt	el,	amelynek	hónapjaiban	több	egyeztetés	is	történt	Királyhelmec	
város	 vezetőivel,	 illetve	 a	 programot	 koordináló	 egyházi	 bizottsággal.	 Komoly	 gondot	
jelentett	 egy	 megfelelő	 nagyságú	 telek	 felkutatása,	 amely	 azt	 eredményezte,	 hogy	 a	
templom	kertjében	épülhet	meg	Isten	segítségével	az	új	egyházi	oktatási	intézmény.	A	tervek	
szerint	két	óvodai	és	egy	bölcsődei	osztály	kap	majd	helyet	az	új	épületben,	és	emellett	a	
működéshez	szükséges	infrastrukturális	háttér	–	közösségi	tér,	konyha,	étkező,	játszótér	–	is	
kialakításra	kerül.	A	város	új	magyar	tannyelvű	óvodájában	hangsúlyos	lesz	a	keresztyén	
értékek	mentén	 való	 nevelés,	 ami	 elsősorban	 a	 gyerekekre	 van	 hatással,	 de	 reménység	
szerint	a	gyermeket	körülvevő	családra	és	ilyen	módon	a	szűkebben	vett	társadalmi	közegre	
is	kihat	majd.	A	cél	valójában	ez,	vagyis	a	keresztyén	szellemiségben	történő	nevelés	során	
annak	a	lelki	 többletnek	a	felkínálása,	amit	a	világi	intézmények	alapvetően	nem	tudnak	
nyújtani	 (nem	 is	 feladatuk),	 s	 amely	 többletet	 a	 nem	 keresztyén	 szakemberek	 is	 el	 kell	
ismerjenek.	
	 Nyilvánvalóan	 nagy	 feladat	 áll	 a	 gyülekezet	 előtt,	 amely	 a	 történelem	 nagy	
fordulópontjaihoz	hasonlóan	 sok	 tekintetben	meghatározhatják	 egyházközségünk	 jövőjét	
és	a	formálódó	intézmény	kapcsán	a	ránk	bízottak	jövőjét	is.	Egy	új	szolgálati	lehetőségnek	
az	elején	vagyunk,	amely	sok	váratlan	helyzetet	is	magában	hordoz,	de	sok	áldás	lehetősége	
is	 benne	 rejlik.	 Ez	 áldások	 azonban	 nem	 csak	 a	 gyülekezetünké,	 s	 nem	 is	 csupán	 a	
reformátusoké	–	mégha	a	feladatot	elsősorban	nekünk	kell	is	vállalni	–,	hanem	mindazoké,	
akik	imádságos	szívvel,	támogatói	szándékkal	tudnak	a	királyhelmeci	keresztyén	óvoda	és	
bölcsőde	ügye	mellé	állni.	

Eszközök lehettünk - sokakat segíthettünk

	 A	keresztyén	ember	számára	nem	idegen	a	segítségnyújtás,	a	rászorulók,	bajban,	
szükségben	 lévők	megsegítése,	 amit	 nem	 humanitárius	 célból	 tesz	 csupán,	 hanem	 Isten	
iránti	hálával,	hiszen	 tudja,	hogy	mindenünk	–	beleértve	a	 javainkat	 is	–	 Istentől	van.	A	
jó	cselekvésében	pedig	ne	fáradjunk	el	(Gal	6,9)	–	igei	felszólításnak	engedő	gyülekezeti	
tagokra	támaszkodva	tudott	egyházközségünk	több	ízben	is	gyűjtést	szervezni,	különböző	
jótékonysági	 programhoz	 kapcsolódni.	 Ezek	 sorában	 volt,	 hogy	 tőlünk	 távol	 lévőkön	
próbáltunk	 segíteni,	 olykor	 egyházunk	 valamely	 gyülekezetétől	 érkező	 segélykérésre	
válaszoltunk,	 vagy	 egy-egy	 szükségben	 lévő	 családnak,	 személynek	 ajánlottunk	 fel	
tárgyi	vagy	anyagi	 segítséget.	Többször	 történt	 ez	 saját	belső	 indíttatásból,	 a	gyülekezet	
„magánakciójaként”,	de	több	esetben	csatlakoztunk	az	egyetemes	egyház,	vagy	a	Diakóniai	
Központ	 által	 meghirdetett	 programokhoz.	 Mindenkor	 jó	 volt	 látni,	 hogy	 vannak,	 akik	
Urunk	kinyújtott	karjaként	 segíteni	akarnak,	 s	a	magukéból	másoknak	 is	adni	 tudnak.	A	
legutóbbi	 segélygyűjtő	 program	minden	 eddigitől	 eltért,	 de	 ez	 a	 segíteni	 akaró	 szándék	
most	fokozottan	tapasztalható	volt.
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	 A	gyülekezetünk	csatlakozott	ahhoz	az	országos	élelmiszergyűjtő	akcióhoz,	amit	
a	 Tesco	 áruházlánc	 több	 segélyszervezettel,	 köztük	 az	 Evangélikus	 Diakóniával	 2018.	
november	22-24-én	szervezett.	A	királyhelmeci	egyházközség	e	programhoz	a	református	
egyház	Diakóniai	Központjának	megkeresésére	kapcsolódott,	és	így	a	református	egyházon	
belül	elsőként	sikerült	ilyen	jellegű	tapasztalatokat	szereznünk.	Ezek	a	tapasztalatok	már	
a	 gyűjtés	 során	 nagyon	 pozitívak	 voltak,	 hiszen	 a	 vásárlók	 nagy	 része	 nyitott	 volt	 az	
adományozásra,	 hogy	 egy-egy	 árucikkel,	 tartós	 élelmiszerrel,	 vagy	 drogériai	 termékkel	
olyat	ajándékozzon	meg,	akit	nem	ismer,	akiről	csak	annyit	tud,	hogy	nagy	szüksége	van	az	
adományra.	Nem	csak	meglepő,	hanem	szinte	megindító	volt	az,	ahogyan	a	bevásárlókocsik	
majdhogynem	óránként	megteltek,	ahogy	újabb	és	újabb	dobozokat	lehetett	megtölteni	a	
felajánlásokkal.	A	 három	 nap	 során	 1511	 kg	 adomány	 gyűlt	 össze,	melynek	 összértéke	
1935	 Euró.	 Nem	 lehetett	 tudni,	 hogy	mire	 számítsunk	 a	 gyűjtés	megkezdésekor,	 de	 ez	
a	mennyiség	az	áruházat	és	az	országos	koordinátori	 irodát	 is	meglepte.	Nem	csupán	az	
adományok	mennyiségéért	lehetünk	hálásak	gyülekezetként,	hanem	azért	a	31	önkéntesért	
is,	akik	nélkül	ez	a	gyűjtés	nem	valósulhatott	volna	meg,	hiszen	ők	tájékoztatták	a	vásárlókat	
az	akcióról,	illetve	fogadták	az	adományokat.	
	 A	programnak	csupán	az	első	lépése	az	adományok	begyűjtése,	mert	a	valódi	célja,	
hogy	 olyanokhoz	 kerüljenek	 a	 vásárlók	 által	 felajánlott	 tartós	 élelmiszerek	 és	 drogériai	
árucikkek,	 akiknek	 az	 valóban	 segítség,	 mert	 anyagi	 helyzetük,	 családi	 állapotuk	miatt	
nagyon	 szűkösen	 kénytelenek	 élni,	 sok	 esetben	 alapvető	 dolgokról	 kell	 lemondaniuk.	
Már	a	gyűjtés	előtt	 is	 több	 ilyen	családra	gondoltunk,	de	–	 Istennek	hála	–	az	adomány	
mennyisége	lehetővé	tette,	hogy	jóval	több	szükségben	lévő	számára	készítsünk	csomagot	
és	juttassuk	el	az	adományokat.	Így	közel	hetven	családhoz	és	kisebb	részben	magányos	
időshöz	 juttattuk	 el	 az	 adományokat,	 s	 a	 szétosztásnál	 igyekeztünk	 figyelembe	 venni	
a	 támogatott	 család	 nagyságát,	 rászorultságuknak	mértékét,	 az	 adott	 élethelyzetet.	Ha	 a	
gyűjtésről	elmondható,	hogy	megindító	volt	és	 sok	 tapasztalatot	nyújtott,	az	adományok	
célba	 juttatására	 ez	 fokozottan	 igaz.	 Sok	 élethelyzettel	 találkoztunk,	 melyekben	 egy	
nagybevásárlásnyi	 élelmiszerért	 nagyon	 hálásak	 tudnak	 lenni.	 Élethelyzetek,	melyekben	
ott	vannak	a	nagycsaládok,	a	gyermekeiket	egyedül	nevelő	szülők,	a	betegek,	a	magányos	
idősek,	az	árvák,	a	kivetettek,	és	mindegyikben	ott	van	a	szükség,	a	hiány,	a	nehézség.	Hála	
azonban	az	Istennek,	aki	sok-sok	lelket	indított	az	adományozásra,	hogy	gyülekezetünk	–	ez	
esetben	is	Urunk	eszközeként	–	sokaknak	tudott	segíteni,	sokak	ünnepét	tudta	gazdagabbá,	
szebbé,	részben	talán	könnyebbé	is	tenni.	Elmondható,	hogy	az	adománygyűjtő	akció	elérte	a	
célját,	hiszen	a	felajánlások	a	gyülekezetünk	fókuszában	lévő,	szükségben	élőkhöz	jutottak.	
De	az	igazi	célját	akkor	érte	el,	ha	az	adományozó	Istenre	tekintve,	a	meglévő	javakért	neki	
hálát	adva	tudta	felajánlását	a	gyűjtőkosárban	elhelyezni	és	a	megajándékozott,	ugyancsak	
az	Istennek	hálát	adva	tudta	azt	elfogadni.	Hisszük,	hogy	ez	az	esetek	nagy	részében	így	
volt.	
	 A	 gyűjtés	 értékének	 húsz	 százalékát,	 a	 mi	 esetünkben	 387	 Euró	 összeget	 az	
áruházlánc	a	gyűjtő	szervezetnek	fogja	utalni.	Ez	az	összeg	a	királyhelmeci	gyülekezethez	
tartozó	ötéves	beteg	kislány	gyógykezelésére	lett	felajánlva,	amely	összeghez	a	gyülekezet	
saját	gyűjtésével	is	hozzájárult,	illetve	a	támogatási	összeget	kiegészítette.	
	 Ezúton	 is	 köszönet	 az	 adományozóknak	 önzetlen	 felajánlásukért,	 a	 gyülekezet	
önkénteseinek	 a	 szolgálatáért,	 a	 mi	 Urunknak	 pedig	 az	 ige	 bizonyosságáért,	 hogy	 „a	
jókedvű	adakozót	szereti	Isten”	(2Kor	9,7).
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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!

Újra szólnak a harangok Pólyánban 

	 A	templomtornyok	harangjai	mindenkor	fontos	szerepet	töltöttek	be	egy	település	
életében,	hiszen	megszólalásuk	a	közösséget	hívogatták	az	 Istenre	figyelésre,	vagy	egy-
egy	elhunytat	kísértek	el	hangjukkal	utolsó	útjukra,	de	olykor	figyelmeztettek,	vagy	éppen	
emlékeztettek	egy	egész	közösséget.	A	harangszó	 fontos	még	korunkban	 is	és	hiányzik,	
ha	valahol	 elhalkul.	 Így	volt	 ez	 a	pólyáni	gyülekezetünkben	 is,	 amelynek	 templomában	
két	harang	lakik	már	hosszú	ideje;	az	egyik	harang	1814	óta	a	másik	a	múlt	század	első	
harmadától	szolgálja	a	közösséget.	A	harangok	villamosvezérléssel	szólaltak	meg	jó	ideje,	
azonban	 a	 harminc	 évesnél	 is	 régebbi	 műszaki	 vezérlés	 meghibásodott	 és	 a	 harangok	
teljesen	elhallgattak.	Nyilvánvaló	volt,	hogy	kisebb	javítással	már	nem	lehet	a	problémát	
megoldani,	 de	 nagy	 kérdés	 volt,	 hogy	 csupán	 az	 elektromos	 vezérlést	 kell	 lecserélni,	
vagy	a	teljes	csere	szükséges,	ami	nagyobb	beavatkozást,	az	elektromos	mágnestekercsek	
kicserélését	 is	megkívánta	volna.	A	szakember	úgy	ítélte	meg,	hogy	a	meghajtórendszer	
cseréje	 elengedhetetlen,	 viszont	 az	 elektromos	 mágnes	 még	 működőképes,	 így	 ahhoz	
igazítva	 építette	 ki	 az	 új	 vezérlőrendszert.	A	 pólyáni	 református	 templom	harangjai	 így	
hosszú	hallgatás	után	újra	megszólalhattak,	amiben	nagy	szerepe	van	a	felújítást	anyagilag	
támogató	Magyar	Kormány	Bethlen	Gábor	Alapjának.	

Visszatekintés 2018-ra
2018.	december	30-án,	a	15:00	órakor	

kezdődő	délutáni	istentisztelet	keretén	belül	
visszatekintünk	a	2018-as	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.	


