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A lélek gyümölcse 
Néhány gondolat az új gyülekezeti újság elé 

 

 „Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Így 

minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz 

gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és 

tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket.” Máté 7, 16-20 

Kedves Testvérek! Új gyülekezeti újságunknak 

ezt a címet választottuk, hogy „A Lélek 

Gyümölcse”. Nem véletlen a névválasztás. Nem is 

olyan régen így nevezték községünket, hogy 

„Gyümölcstermő szent Szada”. Jó híre volt, és ma 

is jó híre van a községünknek, mert mind a pesti, 

mind a környékbeli piacokon tudják, hogy a szadai 

gazdák által termesztett gyümölcs, és zöldség jó 

minőségű, szép, és zamatos. Megbízható áru, mert 

megbízható forrásból származik, a megbízható 

gazda keze munkáját dicséri. 

 
 Amikor a mennyei Gazda kézbe vesz 

minket, neki is az a célja, hogy gyümölcstermővé 

tegye az életünket. Egy gyümölcsfának nincs 

semmi más dolga, nincs semmi más küldetése, 

életcélja, mint az, hogy gyümölcsöt teremjen. Ha 

ezt megteszi, akkor jó fa, ami örömöt szerez a 

gazdának, ha nem, akkor rossz fa, amely 

haszontalan. A gyümölcseiről lehet megismerni a 

fákat, és a gyümölcsiről lehet megismerni az 

embereket is. A szadai gazdák nem azért ültetik a 

gyümölcsfákat, hogy azok nagyra nőjenek csupán, 

és jól nézzenek ki, mert értenek hozzá, és tudják, 

hogy ennél sokkal fontosabb, hogy mennyit fog 

teremni. Nem azért gondozzuk a fákat, hogy 

azokon minél több és minél nagyobb levél nőjön, 

hanem azért, hogy sok, szép, finom és egészséges 

gyümölcsöt hozzanak. 

Szeretettel, türelemmel, odaadással, időt, 

erőt nem sajnálva gondozzák a szadai gazdák 

gyümölcsfáikat. Így akar gondozni minket is a mi 

mennyei Gazdánk. Ha kell, megmetszi az 

életünket, lemetszi a vadhajtásokat, hogy az 

időnket, erőnket ne a fölösleges dolgok vegyék el, 

hanem a gyümölcstermésre tudjuk használni az 

Istentől kapott erőnket, időnket, tehetségünket és 

lehetőségeinket. Ha kell, lepermetez minket, hogy 

az életünket megtámadó élősködők, és kártevők 

elpusztuljanak, amelyek elterelik a figyelmünket a 

lényegről, és akadályoznak a gyümölcstermésben. 

Amit tesz, értünk teszi, mert szeret minket.   

Azt is nagyon fontos látnunk, hogy milyen 

gyümölcs az, amit Isten vár tőlünk. Ezt írja a 

Biblia: „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, 

békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 

szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs 

törvény.” (Galata 5, 22-23). Ez az a gyümölcs, 

amelyért Isten foglalkozik veled, és amelyet Ő 

keres az életünkön. Ezeknek a léte, vagy éppen a 

hiánya mutathatja meg, hogy hogyan is állunk 

lelkileg. Nagyon fontos, hogy újra és újra 

megvizsgáljuk az életünket, hogy milyen 

gyümölcsöket termünk. A Lélek gyümölcsét, 

amely segít, felüdít, másokat is Istenhez vezet, 

örömöt és lelki egészséget munkál, vagy olyan 

gyümölcsöket, amelyek keserűek és másokat is 

megkeserítenek, amelyek betegek, és másokat is 

megfertőznek, netán olyanokat, amelyek 

mérgezőek? A szavaink, tiszta szívből fakadó, 

építő, segítő szavak? A tetteink, a munkánk, Isten 

iránti hálából születő őszinte, önzetlen szeretetből 

fakadó tettek? A viselkedésünk, az értékrendünk, 

és összességében az egész életünk mit tükröz? 

Milyen gyümölcsöket terem? Miről tanúskodik? 

Ha nem látod még az életedben a Lélek 

gyümölcsét, vagy csak igen kezdetleges csírákat 

látsz, akkor kérd a mennyei Gazdát, hogy segítsen 

neked a gyümölcstermésben. Tegyen alkalmassá a 

gyümölcstermésre, hogy a Lélek gyümölcse, Isten 

Szentlelkének a munkája láthatóvá legyen rajtunk.  

Sándor Levente 
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Reformáció ünnepe 
Reformok, vagy reformáció 

 

Október 31-én, a reformáció emléknapján 

azt ünnepli a keresztyén világ protestáns fele, hogy 

Isten nem hagyta meg a sötétségben az Ő népét. A 

reformáció csodálatos megújulást, óriási ébredést 

hozott a keresztyén világba. A keresztyénség, 

amely közel ezer esztendőre mély álomba merült, 

és megfeledkezett eredeti céljáról, és küldetéséről, 

végre felébredt, és újra azt tette, amire Megváltója 

rendelte: Isten Igéjét, Isten szeretetét, és kegyelmét 

hirdette és tette elérhetővé minden ember számára. 

Közel ezer esztendeig a templomokban csak latinul 

hangzottak a misék, így a legtöbb ember nem értett 

semmit az egészből. Mivel Isten kegyelme és 

szeretete érthetetlen, és elérhetetlen volt az 

emberek számára, inkább Máriához, és a 

szentekhez imádkoztak.  

1517. október 31-én ebben a sötétbe borult 

világban felragyogott Isten Igéjének, és 

kegyelmének tiszta, és világos fáklyája, amely 

újabb és újabb fáklyákat gyújtott meg, hogy egész 

Európában szerteáradjon a világosság. Luther 

Márton nem latinul, hanem a nép nyelvén hirdette 

Isten szavát, hogy azt a legegyszerűbb ember is 

megérthesse. 95 tétele, amelyet a wittenbergi 

vártemplom kapujára szegezett ki, arról szólt, hogy 

a bűnbocsánat nem vásárolható meg pénzen, ahogy 

ezt Róma hirdette. Isten ingyen kegyelemből, 

ajándékba adja a bűnbocsánatot mindenkinek, aki 

hittel elfogadja, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia 

érte is meghalt a kereszten, és az ő bűneit is 

eltörölte tökéletes áldozatával. Aki megbánja 

bűneit, és elfogadja Isten kegyelmét, azt Ő tisztára 

mossa minden bűntől. Nem pénzért, nem 

érdemekért, nem a szentek közbenjárásáért, hanem 

egyedül Jézus Krisztus áldozatáért, amely hit által 

lehet a mienk.  

Ez az örök evangélium! Ezt nem Luther 

találta ki, és nem is Kálvin, de ők is ezt hirdették. 

Ezt nem Pál apostol találta ki, és nem is Péter, de 

ők is ezt hirdették. Mert az örök evangélium 

Istentől származik, aki az Ő Fia által tudtul adta ezt 

a földön, majd az apostolok által az egész akkori 

világban elterjedt. A reformátorok felfedezték és 

újra hirdetni kezdték, hogy mindenki meghallja, és 

megértse: Isten Jézus Krisztus által bűnbocsánatot, 

és örök életet tud adni mindenkinek. 

A reformáció tehát nem új hitelvekről szólt, 

nem új tanokat találtak ki, hanem felfedezték a 

Bibliát, Isten szavát, és ezt tették elérhetővé 

mindenki számára az anyanyelven hangzó 

prédikációk által, a Biblia lefordítása által, és az 

által, hogy iskolákat alapítottak, ahol megtanították 

az embereket írni, olvasni, amivel az elsődleges 

céljuk az volt, hogy mindenki tudja olvasni a 

Bibliát. 

Ma, amikor ezt a szót meghalljuk, hogy 

reformáció, a legtöbb embernek a reformok jutnak 

eszébe, hiszen ezt a szót elég gyakran halljuk a tv-

ben, és a rádióban. És azt is tudjuk, hogy reform 

alatt ma újítást értenek az emberek. Amikor 

kitalálnak valamit, ami azelőtt nem volt. De ez a 

szó eredetileg nem ezt jelenti, a reformáció szó, és 

maga a reformáció is ennek éppen az ellenkezője. 

„Re” azt jelenti latinul, hogy vissza, a „formatio” 

szó pedig azt, hogy alakítani. A reformáció szó 

tehát azt jelenti, hogy visszaalakítani. Újra olyanná 

tenni, amilyen eredetileg volt. Az egyház 

eldeformálódott, elveszítette eredeti lényegét, 

eredeti célját, de Isten nem mondott le az 

egyházról, ezért adott reformációt, ezért adott 

reformátorokat, akik visszaalakították az egyházat 

olyanra, amilyen eredetileg volt. Erről szólt a 

reformáció. Ezt ünnepeljük, és ezért adunk hálát. 

Fontos tudnunk, hogy akkor ünnepeljük 

méltó módon a reformációt ma is, ha hagyjuk, 

hogy Isten az Ő Igéje, és Szentlelke által 

megreformálja az életünket. Ő szeretné kitakarítani 

a szívünket. Kisöpörni onnan mindazt, ami nem 

oda való. És szeretne betölteni azzal, ami hasznos, 

és szükséges. Szeretné kitakarítani az életünkből a 

bűnt, a bálványokat, a babonákat, a trágár beszédet, 

a bűnös indulatokat, és mindazt, ami beszennyezi 

az életünket. És szeretne betölteni élő hittel, 

cselekvő szeretettel, szeretne megajándékozni 

azzal, hogy ismerhetjük Őt, és számíthatunk rá, 

bízhatunk benne. Ha ez megtörténik az életünkben, 

akkor éljük át a lelki reformációt. Adja az ÚR, 

hogy így tudjuk méltó módon ünnepelni a 

reformáció ünnepét. 

Sándor Levente 
 

 

 
            Luther Márton    és     Kálvin János
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Keresem a régi utat 
 

Keresem a régi utat, 

Amin Isten népe jár. 

Ahol irányt Isten mutat, 

S nem a világ zaja vár. 
 

Kutatom a régi ösvényt, 

Megváltottak nyomdokát. 

Hol Isten szab maga törvényt, 

S Bibliából szól hozzám. 
 

Sokan új utakon járnak, 

Modern úton, messze már. 

De azon már más a távlat, 

Eltéved, ki azon jár. 
 

Tudom, ősi utad örök, 

Ezen vezetsz magadhoz. 

Ezen mindig feléd jövök, 

S ragaszkodok szavadhoz. 
 

Térítsd vissza, ki eltévedt, 

Hadd legyek kiáltó szó! 

Használj engem Uram kérlek, 

Legyen Reformáció! 
 

************************ 

A 95 tétel kiszegezése 
 

Csörög a lánc, 

Sötét a tánc. 

Eltévedt nyáj, 

Éhen kószál. 
 

Luther Isten kezében, 

Elszántság Luther szívében. 

Az igazságot megértette, 

Kiállt mellette, nem szégyellte. 

Kisebb volt minden félelme, 

Mint Isten iránti szerelme. 
 

Kalapács kopog, 

A Sátán morog. 

Eltévedt nyáj, 

Hazatalál. 
 

************************ 

 

 

Azok a gyermekek, akik a 

keresztrejtvény megfejtését 

november 20-ig behozzák a 

gyermek-istentiszteletre, 

csokoládé jutalomban 

részesülnek! 

K E R E S Z T R E J T V É N Y 
 

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.      *               

7.             *       

8.                    

9.                    

10.                    

11.                    

12.                    

13.             *       

14.                    

15.                    

16.                    

17.     *    *           

18.                    

19.             *       

A * a szóközök helyét jelöli  

1. Isten szava könyv alakban 

2. A Biblia második nagy egysége 

3. Az örömhír, jó hír görögül (a Jézus életéről szóló négy bibliai 

könyvet is így nevezik) 

4. A reformáció „szülővárosa” 

5. Ezen a nyelven szóltak a középkorban az istentiszteletek 

6. Az egyház igazi feje a Biblia szerint (és a reformátorok szerint is)  

7. Az első reformátor 

8. Johannes Gutenberg találmánya, amely segített a hit 

terjesztésében 

9. A reformáció hónapja 

10. Isten nem jócselekedetekért, hanem …-ből fogad el minket 

11. A törvény betöltése a … (Róma 13, 10) 

12. Ami összeköt minket Istennel „Kegyelemből van üdvösségetek  

… által.” (Efézus 2, 8) 

13. A svájci reformáció legnagyobb alakja, a genfi reformátor 

14. Jézus Krisztus megnevezése, aki kiváltott minket bűneinkből 

15. Ezt teszi értünk Jézus most is, amikor imádkozik értünk az 

Atyához 

16. Megváltó, örök életet adó más szóval (a karácsonyi történetben: 

… született ma néktek Lukács 2, 11) 

17. A reformáció egyik jelmondata latinul (Egyedül Istené a 

dicsőség!) 

18. Ezt adja Isten annak, aki hisz benne 

19. Ő fordította le először a teljes Szentírást magyar nyelvre 



  

A Lélek Gyümölcse                                                                               I. évfolyam 1. szám 2016. október 31. 

Halottak napja 
Mit tudhatunk a halál utáni életről a Biblia fényében? 

Minden kor minden emberét érdekelte, hogy mi van a halál után. Ez az érdeklődés nagyon is 

érthető, hiszen sajnos mindannyian személyesen is érintettek vagyunk a halál kérdésében. Egyfelől akkor, 

amikor szeretteinket szakítja el tőlünk a halál, másfelől pedig akkor, amikor majd nekünk, magunknak is el 

kell mennünk „a minden élők útján”. De mi lesz velünk? Hova megyünk? Lehet –e erről bármit is tudni? 

Sokan sokféle választ adnak ezekre a kérdésekre, de az egyetlen igaz, és hiteles forrás a Biblia, mert ez 

nem emberektől származik, akik csak ezt a földi világot ismerik, hanem magától Istentől, aki egyszerre 

látja a mulandó, és az örökkévaló világot.  

 Azt tudjuk, hogy egyszer mindannyiunknak el kell mennünk ebből a világból. A kérdés csak az, 

hogy hova. Ebben szeretne nekünk segíteni a Biblia, hogy ne legyünk tudatlanságban, hanem élő 

reménységünk legyen (1Thesz 4, 13). A halál pillanatában kétfelé nyílhat meg az ajtó az ember lelke előtt. 

Aki élete során hitt Jézus Krisztusban, mint személyes Megváltójában, az előtt a menny ajtaja nyílik meg 

és a boldog örök élet várja odaát. Aki nem hitt Jézusban, hanem elutasította Őt, az előtt a pokol kapuja 

nyílik meg, és az örök kárhozat vár rá. Harmadik lehetőség nincs! Nincs purgatórium! Jézus mindenkinek 

örök életet akar adni! Aki befogadja Őt az életébe, és elhiszi, hogy Jézus az ő bűnéért is meghalt, annak 

örök élete van már itt, és amikor meghal, akkor odaát Isten a saját házába fogadja. Isten azt szeretné, hogy 

mi ezzel a reménységgel éljünk, és ezzel a reménységgel nézzünk szeretteink halálára, és saját halálunkra 

is. És így menjünk a temetőbe is, a feltámadás, és a viszontlátás reménységével a szívünkben.             SL. 
 

Gyülekezeti hírek 
 

Evangélizáció: 

Adventi evangélizáció lesz a gyülekezetünkben november 30-tól december 3-ig (szerda-szombat) 

minden este 18 órától. Isten Igéjét Százvai László kisvárdai református lelkipásztor hirdeti közöttünk. 

Vasárnap úrvacsorás Istentisztelettel zárjuk a hetet. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!  
 

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 
 

Gyülekezeti játszótér: 

Elkészült Gyülekezetünk új játszótere a parókia mögött, ahova szeretettel várjuk gyermekeinket az 

alkalmaink előtt és után. 
 

Családi nap: 

Október 8-án tartottuk őszi családi napunkat, ahol közel hatvanan voltunk együtt. Az adventi családi 

napot november 19-én, szombaton 14 órától tartjuk a gyülekezeti teremben, erre az alkalomra is 

mindenkit szeretettel hívunk és várunk!   

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 15:00 Minden héten Kis 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 
 

http://www.szadaireformatus.hu/

