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Húsvét: Krisztus feltámadásának ünnepe
 

Kedves Testvérek! A világtörténelem 

legnagyobb, és legcsodálatosabb üzenete, hogy 

Jézus Krisztus ÉL! „Valóban feltámadt az Úr!” 

(Luk 24,34) Ez az üzenet átformálta először a 

tanítványok életét, majd sokak életét újította meg 

Júdeában és Galileában, és ahogy egyre jobban 

terjedt az örömhír népek, országok, és birodalmak 

élete változott meg. A világtörténelem alakulására is 

döntően hatott. Vajon nekünk, akik már szám-

talanszor hallottuk, hogy Jézus feltámadt a halálból, 

és Jézus Él, vajon milyen hatással van az életünkre? 

Jézus Krisztust az első nagypénteken megölték. 

Keresztre feszítve kivégezték Őt, Aki olyan sok 

embernek segített, olyan sok emberrel jót tett. Jézus 

a kereszten valóságosan meghalt. Ezért nem hitték el 

a tanítványok sem, és mások sem, hogy Ő él, 

egészen addig, amíg nem találkoztak vele, a 

feltámadott Jézussal, a halált legyőző Úrral. Ha hittel 

segítségül hívjuk Őt, mi is találkozhatunk vele, és 

átélhetjük, hogy Ő valóban tud nekünk segíteni. 

1. Jézus ÉL!  

Jézus tanítványai nagypénteken megrémültek, és 

szétfutottak. Először kételkedve hallgatták az 

asszonyok beszámolóját, akik Jézus feltámadásáról 

beszéltek nekik, de Jézus maga győzte meg őket, 

hogy Ő valóban feltámadt és Él. 

Minket is Ő akar meggyőzni, a Biblia, és a 

Szentlélek által, hogy tudjuk, ez nem csak egy ősi 

legenda, nem csak egy régi vallási hiedelem, hanem 

Jézus, Aki egy valóságos történelmi személy, Aki 

valóságosan meghalt a Golgotán, valóban feltámadt 

a halálból, hiszen erről szemtanúk számolnak be. 

Akik eredetileg kétkedve hallgatták mások 

beszámolóit Jézus feltámadásáról, miután meg-

győződtek róla, hogy Ő valóban Él örömmel adták 

tovább a jó hírt másoknak is. Aki a Feltámadottal 

találkozott, annak az élete gyökerestől megváltozott.  

2. Jézus új életet tud adni 

Az életünk Isten nélkül a kárhozat felé rohanó 

élet. Szépíthetjük, magyarázhatjuk, mentegethetjük 

magunkat, bűneinket, bűnös megszokásainkat, de 

Isten Krisztusban lehajló kegyelme nélkül nem 

tudunk megváltozni, nem tudunk megújulni. Isten 

azonban tud nekünk segíteni! Mivel Jézus Él, ezért 

ma is ugyanolyan hatalommal, és ugyanolyan 

szeretettel cselekszik, mint kétezer évvel ezelőtt. 

Jézus tud nekünk segíteni. Ezért olyan nagy dolog, 

hogy Jézus Él! A halált legyőző Jézus előtt nincs 

lehetetlen! Előtte nincs reménytelen eset. Aki 

segítségül hívja Őt, annak Ő valódi segítséget tud 

adni. Jézus a mi valódi problémáinkra valódi 

megoldásokat tud, és akar adni. 

Cseri Kálmán egy riportban így fogalmazta meg 

az új Élet titkát: „…előbb elhittem, utána pedig a 

magam Életében, és sokak Életében tapasztaltam, 

hogy Jézus Krisztus Él, és más minőségű Élettel 

tudja megajándékozni a benne hívőket. 

Meggyőződtem arról, hogy Ő mindig igazat mond, 

és aki rábízza magát, nem csalódik. Az ilyen ember 

Élete tulajdonképpen csendes csodák sorozata 

lesz…” Jézus Él, és akinek az életébe belép, ott új 

Élet kezdődik. Ez a „más minőségű Élet”, amiről a 

Biblia tanít a feltámadott Jézus ajándéka. Aki hívja 

Őt, az át fogja élni az Ő segítségét. 

3. Jézus örök életet ad 

A feltámadott Jézus valódi, és csodálatos 

változásokat tud hozni az életünkbe, a 

házasságunkba, a családunkba, a munkához való 

hozzáállásunkba, és mindenbe. De Ő nem csupán a 

földi életünket teszi sokkal boldogabbá, és 

áldottabbá, hanem örök távlatokat nyit meg előttünk. 

Az örök élet távlata tárul fel azelőtt, aki hisz 

Jézusban. Mivel Ő valóban Él, és legyőzte a halált, 

tudjuk, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem a 

halál felett is diadalmas Jézusé. Nem a halálba 

megyünk, ha hiszünk Jézusban, hanem a halálon át 

az örök életbe Jézushoz. A testi halálon át kell ugyan 

mennünk, de tudjuk, hogy hova megyünk: A 

mennyei Atya házába. Nem a sír mélye, hanem az 

örök élet vár ránk. Nem a halál csendje, hanem az 

örök élet öröme vár a Jézusban hívőkre. Jézus 

feltámadása a múlhatatlan és felülmúlhatatlan 

örömöt szerezte meg mindazoknak, akik hittel 

elfogadják az Ő halál feletti győzelmét.               SL
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Nagypéntek 
 

Nagypénteken Jézus Krisztus kereszt-

halálára emlékezünk. Azt ünnepeljük, hogy az Élet 

fejedelme vállalta a halált értünk, hogy minket 

megmentsen. Alászállt egészen a halálba, hogy 

felhozzon minket onnan, és örök élettel ajándékozza 

meg azokat, akik hisznek benne.  

Aki őszintén beismeri Isten előtt, hogy 

bűnbocsánatra és kegyelemre szorul, az hálás lesz 

Jézus áldozatáért, mert az Ő áldozata által vált 

lehetségessé, hogy az Igazságos, és bűnt gyűlölő 

Isten megbocsásson a bűnösöknek. A bűntelen 

Jézus magára vette a mi bűneinket, és ártatlan 

bárányként meghalt, hogy elvegye a mi vétkeinket, 

hogy tisztára mosson minket. Nagypéntek, 

Krisztus megváltó szeretetének az ünnepe. Aki 

átéli, hogy Jézus leveszi róla a bűn terhét, az 

felszabadul arra, hogy örömmel kövesse Őt. 

Felszabadult örömmel ünnepeljük a Megváltó 

Jézust nagypénteken, és kövessük Őt életünk 

minden napján!  

SL. 

 

Mit jelent számomra nagypéntek? 
 

Úgy gondolom, mindany-

nyian jól ismerjük a nagyhét 

történéseit. Kezdve azzal, ahogy 

Virágvasárnap Jézus szamárháton 

bevonul Jeruzsálembe, majd rögtön 

másnap megtisztítja a templomot az 

árusoktól, és pénzváltóktól. Az 

elkövetkező két napot a templomban 

tölti és tanít, példázatokat mond. 

Ekkor próbálják a főpapok tőrbe 

csalni Őt furfangos kérdésekkel, 

sikertelenül. Csütörtökön történik az 

utolsó vacsora, miután Jézus 

tanítványaival együtt kimegy a 

Gecsemáné kertbe, és imádkozik. 

Még aznap este elfogják, és kora reggel kezdetét 

veszik a nagypénteki események: kihallgatások 

sorozata, embertelen körülmények, kínzások, a 

keresztre feszítés, és Jézus halála.  
Ezeket a történeteket már gyermek-

koromban hallottam a szüleimtől, gyermek-

bibliából, vagy a vasárnapi „kis” Istentiszteleten 

Kálmán bácsitól. Mindegyik esemény egy különálló 

kirakós darab volt, amit meg sem próbáltam 

összerakni, hiszen minden résznek megvolt a maga 

tanulsága, és én csak arra koncentráltam, hogy 

ezeket megértsem. Ahogy nagyobb lettem, és Isten 

lassan formálni kezdett, rájöttem, hogy a részletek 

nem mindig mutatják meg a lényeget. Ahogyan a 

festő munka közben hátralép a vászontól, hogy 

egészében lássa a művet, úgy nekünk is meg kell 

állnunk, és a történések részletei helyett meglátni a 

lényeget Jézus tettében. Néhány perc gondolkodás 

után kitisztult a kép. ÁLDOZAT! Mik azok a 

tulajdonságok melyek leginkább jellemzik Jézust? 

A szeretet, a türelem, az alázat, és az 

áldozatkészség. Jézus tudta, hogy Istennek terve 

van vele. Azzal a céllal küldte közénk a Földre, 

hogy az életével fizessen bűneinkért. Ő, aki soha 

sem vétkezett, feláldozta magát helyet-

tünk. Nem mondta Istennek, hogy „Jó 

ez így nekem. Vannak tanítványaim, 

akik tisztelnek, csodákat tudok tenni a 

Nevedben, nem éhezem, nem 

szomjazom. Nem akarom feladni ezt 

az egzisztenciát a bűnös emberiség 

miatt. Jó ez így nekem.” Jézus nem 

mondta ezt, hanem feláldozta a saját 

életét. Sőt ha feljebb emeljük 

tekintetünket azt látjuk, hogy Isten 

még nagyobb áldozatot hozott. 

Képzeljük a helyébe magunkat. Van 

egy Fia, akit nagyon szeret. 

Gyönyörködik benne, hiszen kedves, 

szófogadó, tehetséges Fiú, igazi Tanító, akire 

büszke lehet. Mégis mikor nincs más lehetőség 

feláldozza azért, hogy mások élhessenek. 

Melyikünk tenne ilyet a saját gyermekével? Isten 

ezt tette. Ennek az áldozatnak köszönhetjük most 

azt, hogy a földi élet után eljuthatunk Isten 

országába. 

Senkinek sem adatik meg, hogy meg-

mentheti az egész emberiséget, de még az is ritka, 

hogy akár csak egyetlen emberi életet. Ez nem is a 

mi feladatunk. Nem biztos, hogy tudunk tenni az 

etióp éhezés, vagy a kínai földrengések ellen, de a 

közvetlen környezetünkért igenis tudunk. Isten, és 

Jézus példájából erőt kell merítenünk. Áldozatot 

kell hoznunk a szüleinkért, a gyermekeinkért. 

Segítenünk kell annak, aki rászorul, akinek 

szüksége van ránk. Fel kell áldoznunk az időnket, 

az energiánkat, a tudásunkat, a szeretetünket. Azt 

hiszem egyetértünk abban, hogy ezek az áldozatok 

közel sem akkorák, mint amit értünk hoztak 

nagypénteken. Legyen hát ez a legkevesebb, amivel 

meghálálhatjuk mindezt. Tartsunk össze, szeressük 

egymást, segítsünk ahol csak tudunk. Hozzunk 

áldozatot! Számomra ezt jelenti a Nagypéntek. 

Horváth Viktor 
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Az én húsvétjaim 

Bodrogközi kis faluban nőttem fel, 

gyermekként a húsvét elsősorban a nép-

hagyományokról szólt, a húsvéthétfői vendég-

várásról, a locsolkodásról, az éledő természet 

szépségében való gyönyörködésről. A gyerekek 

szívéhez bizonyára sokkal könnyebben közel tud 

férkőzni a karácsony üzenete, a kisded születését, az 

örömhírt már ők is megértik, míg a húsvét lényege 

nehezebben fogható fel számukra. De azért mi 

gyerekként is éreztük azt a hálaadó örömet, ami az 

éneklő, imádkozó gyülekezet tagjaiból áradt a 

feltámadás szent ünnepén. 

Ifjúként – gyermekkor és felnőtt lét határán - 

a húsvét lett számomra a 

legszebb ünnep, amikor a hívő 

ember átérzi és átéli a hit 

lényegét, amikor a legközelebb 

kerül Istenhez. Sárospatakon 

húsvétvasárnap hajnalán fel-

támadási istentiszteletre gyűl-

tünk össze. Hajnal 5 órakor még 

sötét volt. Elhangzott a fel-

támadási ige, énekkel, imával 

feleltünk Isten szavára. Mire 

véget ért az alkalom, lassan ki-

világosodott. A fel-támadás 

örömével csordultig telve az 

embernek még nem volt kedve 

hazamenni, le kellett menni a 

folyópartra, a Vízikapuhoz. A 

tavaszodó természet varázslatos 

díszletet kínált a lélekben zajló ünnephez, melyben 

végre örömre fordul a nagypénteki gyász és 

fájdalom.  

Felnőtté váltam, családot alapítottunk, házat 

építettünk, Szadára költöztünk, békességben, jól 

éltünk – azt hiszem, sok mindenkinek vágya ez. 

Mégis az ember ebben az életszakaszban kerül be 

egyszerre csak a mókuskerékbe, amelyből nincs 

kiszállás. Egyedül éreztem magam a kisgyermekes 

élet gondjaival, a napról napra megoldandó 

feladatokkal, soha semmire nem volt időm – én 

legalábbis így láttam. 

Nehéz írni arról, milyen az, amikor az ember 

eltávolodik Istentől. Néha ellátogattam a 

templomba, de a szívem fásult, kemény maradt. 

Néha kinyitottam a Bibliát, de üresen kongtak a 

szavak. Ekkor kellett azt is megértenem, hogy hitem 

eddig csak felszínes volt, hogy az életemet még 

korábban sem adtam át teljesen az Úrnak. A húsvét 

ebben az időben számomra is olyan ünneppé vált, 

mint a többi Isten nélkül élő ember számára: 

családi, rokonlátogatós alkalom, sok-sok 

külsőséggel, sok hiábavaló fáradozással a gazdagon 

terített asztal körül – tartalmatlan, üres „ünnep”. 

A hiányt viszont folya-matosan éreztem, 

ezért időről időre kerestem az 

alkalmat, hogy visszataláljak régi 

gyermeki hit-emhez, amiben olyan 

jól éreztem magam. Egyszer-

egyszer elmen-tem a templomba, 

vágytam rá, hogy a közösség 

befogadjon. Akkor már Koncz 

tiszteletes hirdette az igét, és 

egyszer csak azt vettem észre, hogy 

minden szavával hozzám, a 

szívemhez beszél – ez talán sokan 

átéltük már... Ezek voltak az első 

lépéseim az új életem felé. 

E változás során 

megértettem, hogy a húsvétban nem 

azt a kamaszkori szép érzést kell 

keresnem, ami az egykori hajnali 

feltámadási istentiszteleteken megtöltötte a 

szívemet, mert a húsvét nem csupán egy fennkölt, 

emelkedett hangulatú alkalom, mint valamely 

történelmi eseményről való megemlékezés. A 

nagypéntekkel kezdődő, a húsvétban kiteljesedő 

ünnep számomra nem emlékezés, de emlékeztetés. 

Emlékeztet évről-évre arra, hogy a mi Urunk az 

életet szánta nekünk a halál ellenében, nekünk, akik 

hiszünk benne, és elfogadjuk azt. Ez az elfogadás az 

Úristenhez vezető út, melyen én is elindultam. 

Monok Zsófia 

Hittanbeíratás! 
  

Még elég távolinak tűnik szeptember, és a következő tanév. A gyermekek most még inkább a nyári szünetre 

készülnek, és azt várják. De nem árt már most előre gondolkodni. Aki szeretné, hogy a gyermeke a 

következő tanévben református hittan (református hit- és erkölcstan) órára járjon, annak írásban kell jeleznie 

ezt az iskola felé. A leendő elsősök szüleinek a beiratkozáskor kell ezt a szándékukat jelezni az iskola felé, a 

többi osztályban pedig május 20-ig kell ezt megtennie a szülőknek. A református hittanórákon az igazi 

értékeket, az örök értékeket ismerhetik meg a gyerekek, a Biblián, Isten szaván keresztül. A szeretet, a hit, a 

megbocsátás, a törődés olyan értékek, amelyek nem inflálódnak soha. 



  

A Lélek Gyümölcse                                                                    II. évfolyam 1. szám húsvét 2017. április 16. 

Virágvasárnap 
„Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád,  

aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján.” 

Máté 21,5 
 

Virágvasárnap ünnepén arra emlékezünk, 

hogy az ÚR Jézus Királyként vonult be Jeruzsálem 

városába. Jézus Krisztus a Király! Ő a királyok 

Királya! De milyen király az, aki nem győzelmi 

paripán, hanem egy közönséges szamár hátán jön? 

Olyan, Aki nem azért jön, hogy minket legyőzzön, 

hanem azért, hogy minket megnyerjen Istennek. 

Nem leigázni, nem megalázni akar minket, hanem 

az Ő örök országának a polgáraivá akar tenni 

mindannyiunkat. Ehhez azonban a szívünkbe is be 

akar vonulni, és ott a szívünkben, az életünkben is 

király akar lenni.  

Jézus miután bevonult a szent városba, nem 

a királyi palotához ment, és nem is a pogány 

rómaiakat kergette el, hanem a templomba ment. Az 

Isten házába ment, hogy ott csináljon rendet. A 

templom, az imádság háza, amit azért építettek, 

hogy ott Istent imádják, és Őt segítségül hívják. 

Voltak azonban „ügyes” emberek abban a korban 

is, akik a templomot is, mások hitét is a saját üzleti 

hasznukra tudták fordítani. Jézus felborítja a 

pénzváltók asztalait, és kizavarja azokat, akik a 

templomot is földi céljaikra akarják felhasználni. 

Isten házában lelki gyarapodást, lelki gazdagodást 

kap mindenki, aki hittel, és nyitott szívvel keresi az 

Élő Istent. De megszegényíti magát mindenki, aki 

csak földi hasznot keres még itt is. Jézus maradandó 

kincseket, el nem múló értékeket akar nekünk adni. 

Fogadjuk el az Ő drága ajándékait! 

Jézus virágvasárnapi bevonulásával 

beteljesedik a prófécia. Amit Isten mond, az igaz. 

Amit Ő megígér, az beteljesedik. Ezért nagyon 

fontos, hogy komolyan vegyük Isten szavát, és 

kövessük Őt, aki mindazt megtartja, amit nekünk 

megígért. 

SL. 
 

Ifjúsági Kirándulás Kisvárdára 
 

Március 4-én, egy szép szombati napon 

Gyülekezetünkből 15 fiatallal felkerekedtünk, hogy 

megnézzük Kisvárdán a Kontraszt Kiállítást. A 

több, mint három órás út után először a kisvárdai 

református templomhoz mentünk, amelynek a 

felújítása a tavalyi esztendőben fejeződött be. 

Százvai László nagytiszteletű úr sajnos nem volt 

otthon, de megkérte egyik kollegáját, hogy ő 

vezessen körbe bennünket. A templom, és a 

gyülekezeti terem is nagyon szépen, és nagyon 

igényesen fel lett újítva. Jó volt látni azt az 

igényességet, hogy az ősöktől kapott örökség 

felújításakor egyszerre vették figyelembe a 

hagyományok tiszteletét, és a XXI. századi 

igényeket. A kettő nem kizárta, hanem erősítette 

egymást. A hangosítás, a kivetítés a legmodernebb 

igények szerint készültek el, de mindez a legfőbb 

célnak, az Ige érthető hirdetésének van alárendelve. 

Megnéztük a kisvárdai református fiatalok ifi termét 

is, amit egy rossz állapotban lévő pincéből a 

fiatalok a saját szabadidejükben, a saját kezükkel 

hoztak rendbe, és alakítottak ki, hogy lelki otthonuk 

legyen. Itt egy kis hangstúdió is fel van szerelve. 

Ezután átmentünk a Kontraszt Kiállításra, 

amely szintén a Kisvárdai Református Gyülekezet 

gondozásában született meg. A 2010-ben 

megszületett, és az egész országot bejárt kiállítást 

most felújították, és újra megnyitották. A nem csak 

a fiatalokat érintő témák ezek voltak: Családon 

belüli erőszak, Példaképek, Házasság/Válás, 

Abortusz/Gyermekvállalás, Függőségek/Szabadság, 

Értékeink, Öngyilkosság, Megváltás. Kontrasztba 

állítva a jót a rosszal, s figyelmeztetve: Válaszd az 

életet, hogy élhess! Végül pedig felragyogtatja a 

megváltás csodáját. A videók, a képek, az idézetek 

nagyon mély hatást gyakorolnak az emberre, és 

megerősíti, vagy felébreszti az emberben a vágyat, 

hogy szabad, tiszta, boldog életet akar élni Jézus 

segítségével, és ebben akar másoknak is segíteni. 

Mindannyiunknak, akik láttuk a kiállítást 

nagy élmény volt. Hálás a szívünk, hogy el-

jutottunk, és megnézhettük a kisvárdai templomot, 

és a Kontraszt kiállítást is. 
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Táborok * Táborok * Táborok * Táborok * Táborok * Táborok 
 

Kedves Szülők, és Gyerekek!  

Idén is tervezzük, sőt, már szervezzük a gyülekezeti táborainkat: 
 

Közeleg a nyár, a táborozás, a 

kikapcsolódás, a testi pihenés, 

és a lelki feltöltődés ideje. 

 

 Július 10-14-ig lesz a 

Bibliai Angol Tábor a 

templom udvaron, és a 

gyülekezeti teremben. A 

tavalyi táborban 25 gyermek 

vett részt, és mindenki, aki 

eljött nagyon jól érezte magát. 

A három angol anyanyelvű 

szolgáló Angliából, és 

Skóciából érkezett közénk. A 

játékok, a kézműves foglal-

kozások, az angol nyelv 

elsajátítása, az áhítatok, és az 

énekek mind emlékezetesek 

maradnak mindannyiunk 

számára. 

 

 A Tábor Alapítvány 

idén is négy Örömhír 

Táboros hetet szervez a 

Székely Kertben. A negyedik, 

utolsó hetet szervezi közösen 

a Református Gyülekezet és a 

Tábor Alapítvány augusztus 

7-11-ig.  

 

Mindkét táborunkba 

szeretettel várjuk a 

gyermekeket! 

 
 
 
 

Évfordulók 
Idén két nagyon fontos évfordulót is meg kell ünnepelnünk: 

 Az egyik a reformáció 500. évfordulója. 1517. október 31-én kezdődött a reformáció, amikor 

Luther Márton Ágoston rendi szerzetes kiszegezte a wittenbergi vártemplom kapujára a 95 tételét, 

amellyel kiállt a Biblia tanítása mellett, hogy egyedül Isten bocsáthatja meg a bűnöket, és pénzen 

nem lehet megvásárolni a bűnbocsánatot. Ezzel elindult a reformáció, aminek következtében mind az 

egyház, mind az egész világ gyökerestől megváltozott. 

 A másik fontos évforduló, amelyről szeretnénk méltó módon megemlékezni: Dr. Körpöly Kálmán, 

Gyülekezetünk volt lelkipásztora születésének 100. évfordulója. Közel harminc évig volt a 

Gyülekezetünk lelkipásztora, aki szívén viselte a Gyülekezet sorsát. 
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Nagypéntek ünnepe 
  
A lelkemet nyomja sok bűn, vétek, 

Csodálatos ünnep a nagypéntek. 
  
Ő más bűnéért vállalta a halált, 

Kereszten meghalni értem e földre szállt. 
  
Nem azt nézte, hogy mi lenne jó Neki, 

Hanem, hogy ez nekem az életet jelenti. 
  
Ő ezt valóban meg is tette értem, 

Ha belegondolok ésszel nem is értem. 
 

A lelkemet nyomta sok bűn, vétek, 

Csodálatos ünnep a nagypéntek. 

 

Élek, mert meghaltál… 
 

Élek, mert meghaltál,  

Adok, mert elfogadtál. 

Megyek, mert Te jöttél, 

Összeforrok,  

mert Te értem összetörtél. 
 

Gyógyulok, mert megsebesültél, 

Felállok, mert Te földre terültél. 

Örülhetek, mert sírtál, 

Kapcsolatban lehetek Vele,  

Mert Te elhagyattál. 
 

Örülhetek, mert sírtál, 

Élek, mert meghaltál… 
 

Jézus feltámadt és él 
 

Jézus feltámadt és él, 

Lelkem Vele már nem fél. 

Jézus Krisztus az Élet, 

Bút örömre cserélek. 
 

Örömteli élet vár, 

Hogyha Jézus rád talál. 

Elveszi a félelmet, 

Ő ad csodás védelmet. 
 

Rossz kedvedet elveszi, 

És örömmel lesz teli, 

Kicsi szíved, kicsi szád, 

Mennyben boldogság vár rád. 
 

Mozduljon a szív s a láb, 

Itt az idő add tovább! 
 

Húsvéti keresztrejtvény 
 

 
 

 

1. Ezt mondta az angyal az asszonyoknak Jézus sírjánál (Máté 28, 

5). 

2. Jézus egyik tanítványa, a „kőszikla”. Aki nagycsütörtökön 

megtagadta Jézust (Máté 26, 69-75). 

3. A szent város, ahova Jézus virágvasárnap bevonult. 

4. Római helytartó, aki halálra ítélte Jézust (Máté 27, 1-2). 

5. Jézus egyik tanítványa, aki nem hitte el, hogy Jézus 

feltámadott, amíg meg nem győzte őt maga Jézus (János 20, 

24-29). 

6. A zsidók főpapja, aki szorgalmazta Jézus kivégzését (Máté 26, 

57). 

7. Ezen végezték ki Jézust 

8. Ezzel koronázták meg Jézust a katonák 

9. … kertje: itt fogták el Jézust (Máté 26, 36) 

10. Ennek az állatnak a hátán vonult be Jézus Jeruzsálembe 

11. Ezen a „hegyen” feszítették keresztre Jézust 

12. Ide igyekezett két tanítvány Húsvétkor, de Jézus melléjük 

szegődött. (Lukács 24,13-34) 

13. Jézus tanítványa volt, de elárulta Őt. 

14. Ezt szerezte meg nekünk Jézus, üdvösség más szóval. 

15. Ezt tette Jézus húsvétkor: legyőzte a halált, … a halálból 

 

Kedves gyerekek! Aki április végéig behozza a megfejtést a 

vasárnapi gyermek-istentiszteletre, az jutalomban részesül.

 

 

 

1.               

2.               

3.               

4.                

5.               

               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12.               

13.               

               

14.               

15.               
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Krisztus diadala
 

Krisztus diadala  

Minden hívő dala. 

Felújítások 2017-ben 

 

Rólad szól az ének, 

Dicsőítünk Téged. 

 

Megnyílt a sír szája, 

A bűn, s pokol átka 

Nem tart fogva többé, 

A győzelem Jézusé! 
 

Krisztus diadala  

Szívem boldog dala. 

Feltámadt az Élet, 

Jézus Él és Éltet. 

 

 

 

 
 

 

Kedves Testvérek! Hálás a szívünk, hogy az elmúlt 

esztendőben elkészülhetett a játszótér nagy része, és elkészülhetett 

egy kis „ifjúsági park” a parókia mögött. Köszönjük a Testvérek 

adományait, köszönjük, hogy imádságban hordozták ezt a munkát, és 

köszönjük mindazoknak, akik a kétkezi munkából is kivették a 

részüket! Isten áldjon meg mindenkit, aki szívén viseli Gyülekezetünk 

jövőjét!  
Ebben az évben szeretnénk a templom előtti, és a templom 

mögötti területet megszépíteni, hogy méltó legyen Isten házához. Az 

őseink nagyon igényesek voltak, amikor az Isten házát építették. Egy 

nehéz korszakban, az első világháború után, odaszánták a templom 

építésére idejüket, erejüket, anyagi javaikat, hogy kifejezzék 

hálájukat, és szeretetüket az Élő Isten felé. Így épülhetett fel ez a 

gyönyörű templom, az Isten háza, a mi lelki házunk. Ahogy a 

kislányom szokta mondani: „A mi templomunk!” Bárcsak minél 

többen így éreznék, hogy ez a mi templomunk.  

A templom előtti, és mögötti placcot szép és méltó 

térkövezéssel szeretnénk ellátni, és ezt a sózástól tönkrement, csúnya, 

és veszélyes betont felszedni. A kapuk cseréje már folyamatban van, 

azok is megújulnak, megszépülnek. Szeretnénk a játszótér építését is 

befejezni, hogy a gyermekek jól érezzék itt magukat az Isten házában 

és annak közelében, és lelki otthonra találjanak itt. Szeretnénk a 

templom hátsó bejáratát akadály mentesíteni, hogy az idős testvérek 

is gond nélkül be tudjanak jönni a templomba, az imádság házába.  

Ezek már hosszabb távú tervek: A gyülekezeti házunk egy 

része jelenleg használaton kívül van. A régi esperesi hivatal helyére 

ifjúsági, és gyermek termeket, valamint konyhát szeretnénk 

kialakítani.  

Köszönjük azoknak, akik már adományaikkal támogatták 

ezeket a munkákat! Kérjük, hogy aki szívén viseli Gyülekezetünk 

jövőjének alakulását, az adományaival is támogassa a felújításokat, 

hogy minél többen lelki otthonukként tekinthessenek a Szadai 

Gyülekezet templomára, s még szebbé, otthonosabbá tegyük 

templomunk környezetét! Támogatásukat, adományaikat, és 

imádságaikat is Köszönjük! „a jókedvű adakozót szereti Isten” 

(2Korintus 9, 7). 

Sándor Levente 

 
 

    
                     Bibliai Angol Tábor 2016.                                              Örömhír Tábor 2016.
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GGyyüülleekkeezzeettüünnkk  mmiinnddeenn  ttaaggjjáánnaakk,,  ééss  mmiinnddeenn  kkeeddvveess  oollvvaassóónnkknnaakk  IIsstteennttőőll  mmeeggáállddootttt,,  

bboollddoogg,,  ttaarrttaallmmaass  hhúússvvééttii  üünnnneeppeett  kkíívváánnuunnkk  aa  FFeellttáámmaaddootttt  JJéézzuussssaall  vvaallóó  kköözzöössssééggbbeenn!!  
 

Rendszeres gyülekezeti alkalmaink: 
 

 

Gyülekezeti honlap: 

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

Gyülekezetünk életéről, múltjáról és jelenéről. Meghallgathatja a korábbi igehirdetéseket is. A2016-os 

esztendőből majdnem minden vasárnapi igehirdetés felkerült. 
 

Gyülekezeti Facebook oldal: 

Megtalálja Gyülekezetünket a facebookon is: Szadai Református Gyülekezet néven 
 

 

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 

Péntek 16:00 Minden héten „Mini Ifi” (6. osztályosoknak) Gyülekezeti terem 

 
A Szadai Református Gyülekezet Lapja 

Kiadja a Szadai Református Egyházközség  
 

Szerkeszti: Sándor Levente lelkipásztor 
 

Készült a Folpress Kft nyomdájában 

http://www.szadaireformatus.hu/

