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Karácsony az ünnepelttel 
„…a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, 

ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük.” Máté 2, 9-10 
 

Karácsony a legszebb, és a legnagyobb 

ünnep. De vajon miért olyan kedves és nagy ünnep 

számunkra a karácsony? Az ünnep egyedi, és 

magával ragadó hangulata, a díszek, az ízek, az 

illatok, a fények, és az egyéb kedves, szép szokások, 

külsőségek is különlegessé teszik ezeket a napokat, 

de Isten ennél sokkal többet akar neked adni.  

Az ajándékozás is egy nagyon szép és kedves 

szokás, hiszen jó dolog megajándékozni azokat, 

akiket szeretünk, jó dolog örömöt szerezni azoknak, 

akik fontosak nekünk, s valljuk be az is jól esik, 

amikor a szeretteink meglepnek, kedveskednek 

nekünk valamilyen szép ajándékkal. De Isten még 

ennél is többet akar adni neked ezen az ünnepen.  

Jó nem elfelejteni, hogy születésnapra 

készülünk. Karácsonykor annak a születésnapját 

ünnepeljük, Aki a legjobban szeret minket. Isten az 

első karácsonyon nekünk ajándékozta az Ő 

egyszülött Fiát az ÚR Jézus Krisztust, és Őáltala 

örök életet ajándékoz mindazoknak, akik hisznek 

Jézusban, és befogadják Őt az életükbe. Ezért adunk 

mi is ajándékot egymásnak, hogy az Istentől kapott 

szeretetet továbbadjuk egymásnak, megosszuk 

azokkal, akik fontosak nekünk.  

Milyen születésnap az, amiből az ünnepelt 

kimarad? Milyen születésnap lenne az, amikor 

mindenki ünnepel, jókat esznek, isznak az emberek, 

jókat mulatnak, ajándékokat is adnak egymásnak, de 

eszükbe se jutna az ünnepelt. Nem várnák meg, nem 

köszöntenék fel. Az ő születésnapja miatt gyűlnének 

össze és ünnepelnének, de mégis éppen ő maradna ki 

az ünneplésből. Persze azt gondolja most sok ember, 

hogy ugyan, ilyen nincs, ezt még elképzelni is 

nehéz. Pedig ez történik minden karácsonykor. 

Minden karácsonykor ez az elképzelhetetlen 

szituáció ismétlődik a világban, és azok életében, 

akik ugyan ünneplik a karácsonyt, ünnepelnek Jézus 

születésnapján, de nem Jézust ünneplik, és nem 

Jézussal ünnepelnek. Épp az ünnepelt marad ki a 

születésnapi ünneplésből.  

Vajon a mi ünnepünk, a mi ünneplésünk 

miről szól? A karácsonyunk kiről szól? Ki körül 

forog? Ki van a középpontban? Ne feledkezz meg az 

Ünnepeltről, mert Ő nem feledkezett meg rólad. Ő 

eljött a mennyei dicsőségből, alászállt ebbe a bűnös, 

és sötét világba, hogy fényt és életet hozzon nekünk. 

Eljött, hogy reményt, örömöt, és örök életet hozzon 

neked. Összekötötte a földet a mennyel, hogy ne 

kelljen Isten nélkül élned se az ünnepnapokon, se a 

hétköznapokon.  

 
A napkeleti bölcsekről azt olvassuk, hogy 

„igen nagy volt az örömük”. Ők részesei lettek az 

első karácsonynak. Átélték a karácsony csodáját, és 

megtapasztalták a karácsony örömét. Mitől volt 

olyan nagy az örömük? Attól, hogy találkoztak 

Jézussal! Mert ez teszi karácsonnyá a karácsonyt. 

Jézus nélkül lehet nagyon kellemes ünnepünk, ahogy 

szokták mondani az emberek. Jézus nélkül is lehet 

nagyon szép ünnepünk, nélküle is lehet jót mulatni, 

de igazi és áldott karácsonyunk csak akkor lesz, ha 

megtaláljuk Őt, az értünk született Jézust, és Őt 

ünnepeljünk, neki adunk hálát az ünnepen, vele 

ünneplünk, és a tőle kapott szeretetet adjuk tovább 

szeretteinknek is.  

Ha megtaláltuk az Ünnepeltet, és vele 

ünneplünk, akkor a karácsonyunk nem múló 

hangulat, nem múló érzés lesz csupán, hanem 

csodálatos és maradandó örömünk lesz, mert az 

Ünnepelt velünk marad a hétköznapokban is. Jézus 

nem maradt a betlehemi jászolban, hanem felnőtt, és 

elmondta az embereknek az örök élet útját. 

Csodálatos dolgokat tett, hogy megmutassa, Isten 

mennyire szeret minket. Végül pedig meghalt értünk 

a kereszten, hogy a bűneinket eltörölje, és feltámadt 

a halálból, hogy a halál hatalmát is megtörje. Ilyen 

hatalmas a karácsonykor született ÚR Jézus 

Krisztus, és aki hisz Őbenne, azt Ő igazi maradandó 

örömmel tölti be, ami velünk lesz az ünnepek 

elmúltával is. Kívánok mindenkinek áldott 

karácsonyi ünnepet az Ünnepelttel! 

Sándor Levente
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Adventi várakozás 
 

Advent, jelentése eljövetel, ez a várakozás 

időszaka. Ezt már kicsi korom óta tudom, de az, 

hogy mire várok megváltozott.  

Gyermekként számoltuk, hogy hány nap van 

még Szentestéig, amikor már kora reggel talpon 

vagyunk, földíszítjük a fát, a nagyi bejglijének illata 

belengi a házat, és megkapjuk a „Jézuska” 

ajándékait. Ám a legszebb mégis az volt az 

egészben, hogy együtt volt a család. 

Ahogy teltek az évek, az advent szó jelentése 

ugyanaz maradt, a lelki tartalma mégis megváltozott. 

A várakozás most már nem az ajándékokért, vagy a 

karácsonyfa díszítéséért van bennem, hanem azért a 

Krisztusért, akinek emberré kellett lennie értem. 

Főleg ebben az időszakban, nem telik el úgy nap, 

hogy ne olvasnám újra a betlehemi történetet, és ne 

gondolnék arra, hogy Jézus mennyit szenvedett 

születése óta, és emellett a szenvedés mellett az én 

gondjaim porszemnek tűnnek. 

Nap, mint nap látom, ahogy az emberek 

rohannak, tolakodnak, udvariatlanok, mogorvák, és 

sokan még hangosan is kimondják, Jaj, csak legyen 

már vége a Karácsonynak! Nem értem, őket, hiszen 

pont az advent az az időszak, amikor lassítani kéne, 

megállni, és elgondolkodni azon, hogy a Karácsony 

miről, kiről is szól igazán. A sok rohanó ember azt 

várja, hogy vége legyen, én pedig azt, hogy 

elkezdődjön, hiszen az advent egy beteljesedő ígéret 

kezdete.  

A Karácsony „lépései” ugyanazok 

számomra, ugyanúgy földíszítjük a fát, ugyanúgy 

sütünk bejglit, de a hangsúly már nem ezeken van, 

hanem a szentesti istentiszteleten, ahol együtt 

ünnepeljük Jézus születését, és ahol újra 

megerősödhetünk abban, hogy Jézus egyszer már 

eljött közénk, és újra el fog, hogy magával vigyen. 

Ez az, ami számomra értékesé, és örömtelivé teszi a 

várakozás, az advent időszakát. 

Szova Zsuzsanna 
 

 
 

G o n d o l d    t o v á b b !!! 
„Jöjj Uram Jézus!” 

Jelenések 22, 20 

A keresztyén ember egész élete advent, az 

ÚR Jézussal való találkozásra készülés. Hogyan 

várjuk Őt? Hogyan készülünk a vele való nagy 

találkozásra? 

Amikor várunk egy fontos, és kedves 

vendéget, akkor kitakarítjuk a lakást, rendbe tesszük 

a dolgokat, hogy amikor megjön, akkor mindent 

szép rendben találjon. Vajon a szívünket kitakarítjuk 

–e miközben az ÚR eljövetelét várjuk? Rendet 

rakunk –e, hogy úgy fogadjuk a mi Urunkat? 

Amikor azt várjuk, akit szeretünk, akkor azt 

főzzük, azt készítjük, amit ő szeret, hogy a kedvében 

járjunk, és örömöt szerezzünk neki. Amikor Jézust 

várjuk, akkor vajon igyekszünk –e úgy élni, hogy a 

kedvében járjunk, úgy viselkedünk –e, hogy örömöt 

szerezzünk neki? Amit tervezünk, amit „kisütünk” 

abban Ő kedvét leli? 

Gondold végig őszintén hogyan készülsz az 

Úrral való nagy találkozásra? 
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Hálaadás a 2016-os esztendőért 
„Uram, Istenem! Sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és 

elmondani, de több annál, mint amit fel tudnék sorolni.” Zsoltárok 40, 6 
 

Lassan elmúlik egy újabb év, de 

mielőtt átlépsz az újesztendőbe, gondold 

végig ezt az elmúló évet. Mi minden 

történt veled ebben az évben? Ebben a 

366 napban nagyon sok mindent 

tapasztaltunk. Sok minden ért bennünket. 

Sok öröm, s talán sok baj is. Sikerek, és 

kudarcok egyaránt. Sokféleképpen el lehet 

készíteni egy évről a számvetést. Lehet anyagilag: 

mennyivel lettünk gazdagabbak, vagy éppen 

szegényebben ebben az évben? Mit szereztünk, mit 

gyűjtöttünk? S mit veszítettünk tavaly ilyenkorhoz 

képest? Mások ilyeneket számolnak, hogy 

mennyivel lettek öregebbek, mennyivel lett több ősz 

hajszáluk, hány kilót híztak, vagy fogytak, hányféle 

betegség gyötörte őket az adott évben, vagy éppen 

milyen élményekkel gazdagodtak… 

Most állj Isten színe elé, és vizsgáld meg az 

Ő Igéjének fényében ezt az elmúlt évet. Miközben 

neki adsz hálát anyagi javaidért, neki köszönöd meg 

az átélt örömöket, a megtapasztalt gyógyulásokat, 

vagy éppen neki panaszolod el veszteségeidet, 

fájdalmaidat, csalódásaidat, gondold végig: 

mennyiben lettél érettebb keresztyén? Közelebb 

kerültél Istenhez ebben az évben? Isten életed 

minden napját arra adja, hogy jobban 

megismerd Őt, közelebb kerülj hozzá, 

és növekedj az Ő kegyelmében. Ebben 

akar segíteni azzal, hogy olvashatod 

minden nap a Bibliát, Isten szavát. 

Beszélgethetsz Istennel minden nap 

imádságban. Eljöhetünk a gyülekezetbe, 

ahol Isten Igéjét hallgathatjuk, és együtt 

lehetünk testvéreinkkel is. Olvashatunk 

jó keresztyén könyveket, amelyek segítenek a hitbeli 

növekedésben. Az Igeolvasás és az imádság olyan 

a léleknek, mint a napfény és a víz a 

növényeknek. Megadtad a lelkednek ezeket 

ebben az évben?  

Gyülekezetünkben is van miért hálát adnunk. 

Épült szépült gyülekezetünk külsőképpen is. Hála az 

Úrnak, és köszönet mindazoknak, akik munkájukkal, 

és anyagi támogatásukkal hozzájárultak a gyülekezet 

építéséhez. A hittanosok száma is gyarapodott ebben 

az évben. Voltak keresztelők, voltak akik 

konfirmációi fogadalmat tettek ebben az évben és 

voltak esküvők is.  

Van miért hálát adnunk, és kérhetjük Istentől, 

hogy adjon nekünk egyénileg is növekedést a hitben, 

és gyülekezetünkben is adjon gyarapodást, 

növekedést, lelki egységet. 

2016     2017 

Kivel indulsz az újévben? 
„…és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Máté 28, 20 

Az újév kezdetén sokféle kérdés, sok 

aggodalom, és sok reményteljes terv van a 

szívünkben. Kérdések, hogy milyen is lesz ez az év? 

Mit hoz majd számunkra? Mit tartogat? Aggodalom, 

hiszen az újtól, az ismeretlentől mindig fél az ember. 

De azért ott van mindannyiunkban a reménység, 

hogy hátha jó lesz ez az újév, s reménykedve várjuk, 

hogy milyen örömöket, milyen jó dolgokat tartogat 

számunkra az ismeretlen. Ahogy az új naptár lapjai 

még tiszták és üresek, olyan az előttünk álló 

újesztendő is. Nekünk kell megtöltenünk 

tartalommal. Az, hogy mivel töltöd meg, csak rajtad 

múlik.  

A legnagyobb kérdés, hogy kivel indulsz, 

kinek a kezét fogod meg, és kivel akarod végigjárni 

ezt az évet? Sajnos sokan átéljük, hogy vannak 

szeretteink, akik már nem jöhetnek velünk. Ők már 

nem érhették meg ezt az új esztendőt. Nélkülük kell 

továbbmennünk. Azt is szomorúan éljük át, amikor 

szeretteink nem tudnak segíteni, vagy mi nem 

tudunk segíteni nekik. Többször hallottunk már 

olyat, hogy kiváló orvos is tehetetlenül állt szerettei 

betegágyánál, nem tudott segíteni. Fontos, hogy 

szeretettel álljunk azok mellé is, akiken nem tudunk 

segíteni, és szeretettel fogadjuk azokat is, akik nem 

tudnak nekünk segíteni, de a legfőbb kérdés, hogy 

Jézus ott lesz –e veled az újévben? 

Ő az, Aki tud neked segíteni minden 

élethelyzetben. Sohasem tehetetlenül áll mellettünk, 

hanem mindig, mindenre tudja a megoldást. Ha 

figyelünk rá, akkor meg is mutatja nekünk a kiutat a 

bajból, ahogy megígérte: „Hívj segítségül engem a 

nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te 

dicsőítesz engem.” (Zsoltárok 50,15). És Ő az, Aki 

mindig ott van, és mindig ott lesz azokkal, akik 

benne bíznak. Egész évben, évi 365 napon át, napi 

24 órában ott lesz veled, segít, vezet, figyel rád. Őt a 

halál sem választhatja el a benne bízóktól, mert 

Jézus a halálnál is nagyobb és erősebb. Ő kínálja 

neked a segítségét, és a jelenlétét az újévre is. 

Induljunk vele, és járjuk végig vele az előttünk lévő 

esztendőt és egész életünket! 
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„Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek  

úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek…” 

Kolossé 3, 23 

Gyermekkorom „templomkertje” 
 

Amikor egy évvel ezelőtt visszatértem a 

gyülekezetbe, nagyon jó érzéssel ültem le a 

megszokott helyemre, jó volt hazajönni. Akkor még 

nem gondoltam, hogy egy év múlva nem csak élő 

hittel, kedves testvérekkel és támogató gyülekezettel 

áld meg az Úr, hanem olyan cserépedény leszek, 

amelyet Isten felhasznál, hogy általam végezze 

munkáját. 

Nekem csak az volt a dolgom, hogy 

kinyissam az ajtót, és beengedjem Jézust az 

életembe. Elfogadjam, hogy Ő a tengely, most már 

minden körülötte forog, Ő került a középpontba, Ő 

őriz, vezet, erősít és segít célba érni. Fogta a kezem 

és vezetett, megvilágosított és a szívemre helyezett 

egy fontos Igét: „A hit cselekedetek nélkül halott…” 

Jakab 2, 20. 

A sok apró feladat után rámutatott a fontos 

dolgokra, az egyik legfontosabbra, az ifjúságra, a 

gyülekezet jövőjére. A másik, hogy olyan 

környezetet teremtsünk kicsiknek és nagyoknak, 

ahol hitbeli növekedésük mellett élményekkel is 

gazdagodjanak.  

Amikor Tiszteletes úr hátravezetett a parókia 

udvarába, és megmutatta a „romokat” amit benőtt a 

gaz, másra nem tudtam gondolni csak a 

gyermekkoromra, hisz én azt lehet mondani, ott 

nőttem fel. Amikor Anyukám volt a harangozó és 

naponta mentem végig a parókia udvarán, mindig 

egy kicsit részese lehettem a Körpöly Tiszteletes 

úrék hétköznapjainak. Életem legszebb időszaka 

volt. Ezért is lett számomra fontos szolgálat a 

parókia udvarának a megtisztítása, és megújítása. 

Először bele sem gondoltam, hogy mekkora 

feladat, de mindig éreztem, hogy most már nem én 

irányítok. Mindig kaptam lelki útmutatást, hogy 

kinek szóljak, kit hívjak, és kitől kérjek segítséget. 

Minden nap megköszöntem, és hálát adtam Istennek, 

hogy egy olyan közösség tagja lehettem és lettem, 

amely ha kell összefog, épít és szolgál, ki-ki a maga 

ereje, és tudása szerint. 

Amikor a rombolás, és takarítás után 

elkezdődött az építkezés, akkor már tudtuk, hogy 

most nem lehet abbahagyni. Voltak nehézségek, 

amelyeket együtt mindig megoldottunk.  

Egy őszi délután végignéztem a gyönyörű 

udvaron, és elképzeltem, hogy a gyerekek mennyire 

fognak örülni ennek a kis „parknak”. Akkor tudtam, 

hogy eddig nem hiába dolgoztunk.  

 
Azt is tudom, hogy nagyon sok munka vár 

még ránk. Itt nem csak a festésre, és a 

kertészkedésre gondolok, hanem hogy mindezt 

megtölteni élményekkel, amelyek olyan elevenen 

éljenek a gyerekek fejében, hogy mindig 

vágyakozzanak vissza. Akkor is, ha már felnőnek, és 

eltávolodnak a gyülekezettől, akkor is 

visszataláljanak, és várja őket a „megszokott 

helyük”.  

Szeretném megköszönni Tiszteletes úrnak és 

feleségének, a kis családomnak, és a nagy 

családomnak, gyülekezetnek a támogatást, a 

bíztatást és a bizalmat. Számomra kiváltság volt ez a 

szolgálat. Köszönöm! 

JM 

  
 

 

„Az Úrtól lett ez, 

csodálatos a mi szemünkben.” 
Zsoltárok 118, 23 



A Lélek Gyümölcse                                                                              I. évfolyam 2. szám 2016. december 24. 
Reformáció 499 

 

1517. október 31-én Isten elérkezettnek látta 

az időt, hogy megújulást hozzon az egyházba és a 

világba, amire már sokan nagyon régóta vártak.  

Ehhez a csodálatos tervéhez használta fel a 

nagy Wittenberg városában a tudós lelkipásztort, 

Luther Mártont, aki a Bibliát a kezébe véve 

megismerte a kegyelmet kínáló, szerető Istent. 

Világosan felismerte, hogy kegyelemből van 

üdvösségünk, a hit által és ez nem tőlünk van, Isten 

ajándéka ez (Efézus 2,8). Sőt, nem csak hogy 

felismerte, de tovább is akarta adni a jó hírt! Világgá 

akarta kürtölni az örömhírt, hogy bár nincs ember, 

aki mehetne Isten elé, mert mindnyájan vétkeztünk, 

s híjával vagyunk az Isten dicsőségének,(Róma 

3,23) mégis mehetünk Istenhez úgy, ahogy vagyunk, 

mert Ő nem taszít el bennünket, sőt előbb szeretett 

minket, mint mi bármit is tudtunk volna Róla! 

Ettől a naptól számítjuk egyházunk 

születésnapját, a Reformációt, amikortól Isten a 

lábunkat újra szilárd alapra akarta helyezni: a 

Szentírás tanítására. 

Ezért emlékezünk hála telt szívvel immár 

499. éve azoknak a hitben előttünk járt eleink 

életére, akiket be tudott állítani Mindenható Urunk 

az Ő tervébe, s példaként áll engedelmességük ma is 

minden keresztyén ember előtt. 

Erre a csodálatos ünnepre készülve szólt az 

Ige október 26-28-ig, esténként a gyülekezeti 

házban. Majd szerettünk volna méltóképp emlékezni 

magyar reformátorainkra, s a magyar 

Bibliafordításra, ezért szerveztünk egy gyülekezeti 

kirándulást október 29-én Boldogkőváraljára, 

Vizsolyba és Göncre. A kirándulásra a legnagyobb 

buszt kellett lefoglalnunk, így tudtunk 56 fővel 

elindulni, hogy megnézzük a magyar reformáció e 

jeles történelmi emlékhelyeit. 

Az odafelé vezető úton „hangolódtunk” 

reformáció korabeli énekek éneklésével, és a 

reformátorok életével kapcsolatos vetélkedővel. 

Boldogkőváralján pihentünk meg először, 

ahol megnéztük a XIII. századi várat, a lovagi tornát 

egy kis vártörténeti előadással kiegészítve. Az 

ebédet is itt fogyasztottuk el, olyan középkoriasan, 

fatálból. 

Bizton állíthatom, hogy Vizsolyban életre 

szóló élményben volt részünk a Daruka Mihály által 

prezentált interaktív előadás alatt, ami arról szólt, 

hogy miért ott, s hogyan készült az első teljes, 

magyar Szentírásunk. 

Utolsó állomásként Göncön álltunk meg. 

Abban a kisvárosban, ahol Károlyi Gáspár 

reformátor és Bibliafordító élt, és szolgált, és ahol a 

Bibliát magyar nyelvre fordította. A Gönci 

Múzeumban testközelből megszemlélhettük az első 

800 magyar Biblia egyik eredeti példányát sok más 

kiállított Bibliával együtt. 

A hazafelé vezető úton érzékelhető volt, 

hogy az átélt élmények hatása alatt voltunk, s 

aminek átgondolásához, átérzéséhez tudtuk, hogy 

még időre lesz szükségünk.  

Most is hálatelt szívvel gondolok vissza erre 

a kirándulásra, melyen nem csak Isten őrző, védő 

szeretetét élhettünk át, s épségben hazaérhettünk, de 

a testvéri közösséget is, s a zsoltárossal együtt 

mondhatjuk: „Ó mily szép és mily gyönyörűséges, 

ha a testvérek egyetértésben élnek. Csak oda küld az 

Úr áldást és életet mindenkor”. (Zsoltárok 133) 

Sándor Andrea
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(M)ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA? 

 

Gyülekezetünkben évente két evangélizációs 

hetet szervezünk. Egyet tavasszal, a böjti 

időszakban, és egyet télen, az adventi időszakban. 

Most az adventi evangélizációs hetünkre Százvai 

Lászlót a Kisvárdai Református Gyülekezet 

lelkipásztorát hívtuk meg, aki rengeteg elfoglaltsága 

mellett, hála Istennek, elfogadta a meghívásunkat.  

A négy estés sorozat témája az volt, hogy 

„Milyeneké az Isten országa?” Estéről estére egy-

egy bibliai személy életét ismerhettük meg, akik 

nagyon különböztek egymástól, de mindegyiküknek 

megadatott, hogy találkozhattak Jézussal, 

és általa megújulhatott, megváltozhatott 

az életük.  

Első este Nikodémus történetén 

keresztül szólt hozzánk Isten Igéje (Jn 3). 

Nikodémus egy ismert és elismert vallási 

vezető volt, aki ismerte és tanította az 

Írást, a nagytanács elismert tagja. Ő olyan 

ember volt, akire mindenki azt mondaná, 

hogy ilyeneké az Isten országa. Jézus 

mégis azzal szembesítette ezt a vallásos 

embert, hogy ha nem születik újjá, akkor 

nem mehet be az Isten országába. Mert 

Jézus Krisztusban való hit, és a Szentlélek 

által való újjászületés nélkül senki nem 

mehet be a mennybe, az Isten országába. Jézus 

azonban mindannyiunknak meg tudja ezt adni. 

Nikodémus szíve és élete megváltozott, és mindent 

annak a Jézusnak adott, Aki őt annyira szerette, 

hogy örök életet szerzett neki. 

Második este Bartimeus történetén keresztül 

akart megszólítani minket Isten (Mk 10). Bartimeus 

élete egészen más volt, mint Nikodémusé. Ő egy vak 

koldus volt, akiről sokan azt gondolták, hogy azért 

vak, mert Isten ítélete érte utol. De amikor ez a vak 

koldus hallott Jézusról, hit ébredt a szívében, és 

szeretett volna Jézussal találkozni. Isten úgy 

alakította az eseményeket, hogy ez a találkozás 

létrejöhessen. Bartimeus és Jézus találkozását sok 

minden akadályozta, a tömeg vissza akarta tartani őt, 

hogy ne tudjon Jézushoz menni, de ő hívta, és 

kereste Jézust, és mikor odafutott hozzá, akkor nem 

„komfortos vakságot”, hanem gyógyulást, látást, új 

életet kért tőle. Bárcsak mi se érnénk be kevesebbel. 

Ne csak földi jólétet, földi örömöket kérjünk 

Jézustól, hanem bűneinkből való szabadulást, 

tisztánlátást, és örök életet. Mert ilyeneké az Isten 

országa, akik meglátják nyomorúságukat, és 

Jézushoz jönnek, hogy Ő segítsen nekik.  

Harmadik este a Samáriai asszony történetét 

állította elénk Isten (Jn 4), hogy meglássuk 

milyeneké az Isten országa. Már Bartimeusról se 

mondta volna senki, hogy ilyeneké az Isten országa, 

de erről az asszonyról aztán végkép nem sokan 

gondolták volna, hogy még ő is bemehet az Isten 

országába. Öt válás után már meg se házasodott, 

hanem csak „összeállt” a hatodik férfival. „A falu 

rongya volt.” Jézus mégis szóba áll vele. Neki is tud 

segíteni, az ő életébe is tud megújulást és 

szabadulást hozni. Ahogy az előző esetekben is, úgy 

itt is, Jézus szeretettel, de határozottan a fájó pontra 

teszi az ujját. A lényegre tapint, hogy gyógyulást 

hozzon. És ez az asszony, aki addig a szégyen miatt 

nem akart találkozni senkivel, most elmegy, és 

mindenkinek elmondja, milyen 

csodálatos az a Jézus, Akivel 

találkozott, mert Jézus „mindent 

megmondott” neki. Megmondta, és 

megmutatta a bajt, a betegséget, de 

megmondta a gyógyulás útját is. 

Jézus így szeretne neked is 

segíteni. Mert ilyeneké az Isten 

országa, akik beismerik elrontott 

dolgaikat, bűneiket, és elfogadják a 

segítséget is Jézustól.  

Negyedik este Isten egy 

házasságtörő nő esetén keresztül 

szemléltette a kegyelem és a bűn-

bocsánat csodáját. Aki megbánja a 

bűnét, annak Isten megbocsát. Aki azt hiszi, hogy 

nincs bűne, az magát csapja be. Isten kegyelme 

végtelen! Minden ember számára elég. És aki 

elfogadja ezt a kegyelmet, az átéli a megújulás 

csodáját. Erről szólt mind a négy esti alkalom, és 

erről szóltak azok a szép énekek is, amelyeket a 

héten tanultunk Százvai László nagytiszteletű úrtól. 

„Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj, 

hagyni kell, hadd vigye a szél.” Isten kegyelmének a 

szele el tudja fújni minden bűnünket, és mindazt a 

sérelmet is, ami ért bennünket. Csak tegyük le, írjuk 

homokba, és ne őrizzük. A másik ének arról szólt, 

hogy Isten „szárnyai” alatt találhatunk menedéket. 

Aki hozzá menekül, azt Ő megáldja, és megőrzi. 

Ahogy a tyúk a csibéit oltalmazza a szárnyai alatt. 

Százvai László elmondta, hogy még gyermek-

korukban volt egy tyúkjuk, amit nagyon szerettek. 

Ennek a tyúknak voltak kiscsibéi, és egy szomorú 

napon, amikor nagy jégeső volt a tyúkanyó 

kiterjesztette a szárnyait, és oda bújtak be a 

kiscsibék. A diónyi jégdarabok halálra sújtották a 

tyúkot, de amikor a jégeső elállt, a kiscsibék 

sértetlenül bújtak ki a szárnyai alól. Jézus Krisztus 

meghalt a kereszten, de az Ő kiterjesztett karjai igazi 

menedéket jelentenek mindenkinek, aki hozzá 

menekül. Ő meghalt, hogy neked örök életet 

szerezzen, de feltámadt, és él! Valódi segítséget ad 

mindenkinek, aki hozzá jön, és segítséget kér tőle.
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Karácsonyi csoda 
 

Karácsonyi csoda, 

A jó hírt angyal hozza: 

Emberré lett, a szeretet. 
 

Beteljesült álom, 

Annál is több, látom: 

Isten jött el, Immánuel. 
 

Oly igen jó, 

Nincsen rá szó: 

Síró baba, Isten maga. 
 

Jött, hogy megmentsen, 

Értünk szenvedjen, 

Elképesztő, így szeret Ő. 
 

Karácsonyi csoda, 

Ma is szálljon tova 

A jó hír: van gyógyír. 
:-)-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- (-:  
 

Karácsonykor 
 

Karácsonykor minden lélek 

Elcsitul, örömöt érez. 

Letesszük a bánatot, 

Az öröm mindent áthat ott… 

…Ott a jászol bölcsőnél. 
 

Karácsonykor minden kéz 

Szeretettel adni kész. 

Ajándékot adunk át, 

Mert átéltük a csodát… 

…Mit Isten tett az emberért. 
 

Karácsonykor minden szív 

Átéli, hogy minket hív 

Az önzetlen Szeretet, 

Aki értünk ember lett… 

…Isten eljött, köztünk élt. 
 

Karácsonykor minden hívő 

Rácsodálkozik, hogy ki Ő. 

Tehetetlen gyermek lett, 

Aki minket teremtett… 

…Neki szíved sokat ér. 
 

Karácsonykor minden ember 

Szembesül a szeretettel. 

Földre jönni Ő nem félt, 

Hidd el, Ő csak téged félt… 

…Érted élt, mert téged félt. 
 

Bepólyálva, jászolban, 

Megfeszítve, majd sírban, 

Feltámadt és Mennybe ment, 

Ő, az örök Szeretet. 

Ő az ÚR, a Megváltó, 

A bűnből szabadító. 

Értünk jött e bűnös földre, 

Hogy a bűnöst átölelje. 

 

KARÁCSONYI SZÓKERESŐ 
Kedves gyerekek! Ebben a betűhálóban elrejtettünk 30 olyan szót, 

amelyek a karácsonyhoz, és a karácsonyi történethez kapcsolódnak. 

Aki megtalálja mind a harmincat, és behozza januárban valamelyik 

gyermek-istentiszteletre, azt jutalomban részesítjük! Van néhány 

ráadás szó is elrejtve. Jó keresgélést, és áldott karácsonyt kíván 

Levente bácsi, Andi néni, és az egész Gyülekezet! 
 

B A H I T A I V U Á Ü I S T E N 

E W Ű X Í K E G Y E L E M B M N 

T P R Ó F É C I A M R Í T C A V 

L Q W X N Á Z Á R E T Ó Ű Í C W 

E Ö J Ü V Y C B N X M V Y K H Ú 

H T S I M E O N Í É Á Ő K E R C 

E K W Q R Z M G A N N A T R I N 

M V X Y N V J E V Ö K Á X E H A 

N A P K E L E T I B Ö L C S E K 

X C S I L L A G X Y B T Z Z R Ő 

P W J E R Z S É B E T Z R T Ó Á 

Á Q C Ó V X R Z U P B J Ö E D É 

S X D W Z Ó B Ő M J K U T L E Z 

Z S E I T S Ö É V Y G H L Ő S N 

T Z R I C Y E A K X R T Z J V M 

O W R W T S Z F Q E T U B Á Q Z 

R X T Y P Z Ő E R X S Í Y N W G 

O J É Z U S X S X Y Z S I O D B 

K Á M R A V E T É X Í T É S F Z 

I S T Á L L Ó Y V G Í T J G G U 

Y Z Y X A J Á N D É K Q C W D P 

Z O R T W X A N G Y A L N Z H H 

A L Z U P M N Z C Y X V B J G U 

K P E G Y I P T O M A S N E B P 

A A C B P Ü Ú M X S D B Ö R V Ü 

R Ű L Ö P Ó K A Á Y V X R U Z D 

I T E M P L O M Z R T V Ö Z U V 

Á S Ó X C V B T Z U I Z K S P Ö 

S A T R U N Y M I R H A É Á O S 

A R A N Y N E T Z P I R L L K S 

A M B G Á B R I E L A D E E R É 

T Ö M J É N B I B L I A T M E G 
 

JÉZUS, ISTEN, BETLEHEM, ISTÁLLÓ, JÁSZOL, PÁSZTOROK, 

NAPKELETI BÖLCSEK, CSILLAG, JÓZSEF, MÁRIA, 

TEMPLOM, ZAKARIÁS, ERZSÉBET, KERESZTELŐ JÁNOS, 

GÁBRIEL, ANGYAL, HERÓDES, SIMEON, ANNA, NÁZÁRET, 

EGYIPTOM, ARANY, TÖMJÉN, MIRHA, DICSŐSÉG, 

BÉKESSÉG, KEGYELEM, HIT, ÜDVÖSSÉG, ÖRÖKÉLET.
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Rendszeres gyülekezeti alkalmaink: 
 

M i k o r 
Milyen alkalom Hol tartjuk 

N a p Ó r a Rendszeresség 

Vasárnap 10:30 Minden héten Istentisztelet Templom 

Vasárnap 10:30 Minden héten Gyermek-istentisztelet Gyülekezeti terem 

Vasárnap 16:00 Kéthetente Nagy Ifi Gyülekezeti terem 

Hétfő 18:00 Kéthetente Énekkari próba Gyülekezeti terem 

Szerda 16:15 Minden héten Konfirmandus óra Gyülekezeti terem 

Szerda 18:00 Minden héten Bibliaóra Gyülekezeti terem 

Csütörtök 10:00 Kéthetente Idősek Bibliaórája Szociális Otthon 

 

Ünnepi alkalmak Gyülekezetünkben: 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ünnepi alkalmainkra a református gyülekezetbe:  

 

- December 24-én, karácsony szenteste 16 órától lesz ünnepi Istentiszteletünk, amelyen a hittanos 

gyermekek karácsonyi szolgálatát is megnézhetjük.  

- December 25-én és 26-án karácsony első és második napján 10:30-tól tartunk ünnepi úrvacsorás 

Istentiszteletet.  

- December 31-én délután 15 órától tartunk óévi Istentiszteletet. 

- Január 1-én 10:30-tól újévi Istentiszteleten kérjük Isten áldását a 2017-es évre. 

- Jövőre is minden vasárnap 10:30-tól tartunk Istentiszteletet a templomunkban 

- Minden szerdán 18:00-tól tartunk Bibliaórát a gyülekezeti teremben 
 

Népmozgalmi adatok: 

 

Gyülekezeti honlap: 

Látogasson el Gyülekezetünk honlapjára: www.szadaireformatus.hu amelyen híreket, és képeket talál 

Gyülekezetünk életéről, múltjáról és jelenéről. Meghallgathatja a korábbi igehirdetéseket is. 
 

Gyülekezeti Facebook oldal: 

Megtalálja Gyülekezetünket a facebookon is: Szadai Református Gyülekezet néven

 
 

 

Istentől megáldott  

Boldog karácsonyi 

ünnepet,  

és áldott, boldog 

újesztendőt 

kívánunk! 

 KERESZTELŐ 

 

KONFIRMÁCIÓ ESKÜVŐ TEMETÉS 

 Férfi Nő Össz Férfi Nő Össz Össz Férfi Nő Össz 

2013. 4 4 8 - - - 1 5 6 11 

2014. 4 4 8 - - - 3 7 7 14 

2015. 5 6 11  1 8 9  1  9 6 15  

2016. 13 10 23 6 10 16 3 5 6 11 

http://www.szadaireformatus.hu/

