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KARÁCSONY: Isten világossága beragyog a sötét világba 
 

„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog.” 

Ézsaiás 9,1 

„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr 

angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége…” 

Lukács 2,8-9 

Ki szereti a sötétet? Szerintem senki. A fényt, 

a világosságot szeretjük. A sötétben nem látjuk mi 

hol van, merre kell menni… Elbotlunk, neki 

megyünk dolgoknak, neki ütközünk egymásnak. 

Isten világosságot akar gyújtani a szívünkben, az 

életünkben. Jézus azért jött, hogy beragyogjon az 

életünkbe. Azért született meg az első 

karácsonyon, hogy fényt, világosságot hozzon 

nekünk. Ahogy a pásztoroknak felragyogott a fény, 

és nappali világosság ragyogta körül őket, úgy 

ragyog be az értünk született Jézus szeretete és 

kegyelme a mi életünkbe is, ha hiszünk benne, ha 

figyelünk rá.  

Talán veled is előfordult már, hogy kint 

felejtettél valamit, amire szükséged lett volna, és 

csak akkor jutott eszedbe, amikor már sötét volt kint. 

Ilyenkor vagy megvárjuk a reggelt, mert a sötétben 

úgysem látjuk, hogy hol lehet az, amit keresünk, 

vagy fogunk egy elemlámpát, és azzal keressük az 

elveszett tárgyat. Vagy ha a szekrény alá gurul be 

valami, ahol sötét van, oda is lámpával világítunk be, 

hogy lássuk és megtaláljuk. 

Isten a világ világossága! Amikor az ember 

elfordult Istentől, akkor a sötétségbe, a bűn 

sötétségébe került. A sötétben nem tudjuk mi hol 

van, ezért nem tudunk tájékozódni sem. Isten 

világossága nélkül az ember nem tudja merre kell 

menni, és eltéved. Isten nélkül az ember nem tudja 

megkülönböztetni, hogy mi jó, és mi rossz, és 

sokszor a rosszat választja. Jézus azonban elhozta 

nekünk a fényt, a világosságot. Azért lett emberré, 

azért lett mindenben hasonlóvá hozzánk, hogy 

megmutassa mennyire szeret minket, és hogy 

segítsen nekünk. Ő ugyanolyan emberré lett, mint 

amilyenek mi vagyunk, hogy isteni hatalmával 

kivezessen minket a bűn sötétségéből. Gyermekké 

született, hogy kicsiknek és nagyoknak elhozza a 

megváltás örömét. Szegénnyé lett, hogy 

szegényeknek és gazdagoknak egyaránt felkínálja a 

kegyelem gazdagságát.  

Jézus fényt gyújtott, hogy meglássuk, és 

megismerjük Őt, Aki mindenki másnál jobban 

szeret minket, és az Ő világosságában élhessünk. 

Fényt hozott, hogy az Ő fényében észrevegyük 

egymást, és ne menjünk neki egymásnak, hogy ne 

bántsuk, hanem szeressük egymást. Fényt hozott, 

hogy az Ő világosságában meglássuk mi jó, és mi 

rossz, meg tudjuk különböztetni, és a jót tudjuk 

választani. Jézus fényt hozott nekünk, hogy 

meglássuk hol vagyunk, és hova kell eljutnunk, s 

oda is találjunk. Ahogy a pásztorokat körülragyogta 

Isten világossága, úgy akar beragyogni a mi 

életünkbe is. Ahogy a bölcseket vezette a csillag úgy 

vezet minket is Isten Igéje.  

Karácsony környékén minden utcát, és sok 

helyen a házakat is nagyon szép fényekkel világítják 

ki. Ez is azt akarja kifejezni, hogy az ember nem 

szeret a sötétségben lenni, vágyódik a világosság 

után. S milyen szép, amikor fény gyúl a sötétben. 

Ahogy Jézus elhozta a világosságot, úgy gyújtunk mi 

is fényeket. S bár ezek a földi fények kialszanak, 

Jézus világossága soha nem alszik ki. Keressük az 

értünk született Jézust, Aki elhozta nekünk a fényt, a 

világosságot. Kövessük Őt, hogy mindig az Ő 

világosságban legyünk. Segítsünk másoknak is, hogy 

ők is megismerjék Jézus szeretetét, hogy mások is 

megtudják, mennyivel jobb Isten szeretetének a 

világosságában élni, mint a bűn sötétségében. Akkor 

lesz boldog karácsonyunk, és áldott életünk, ha az 

értünk születetett Jézus világosságában élünk és 

járunk. Legyen Jézus az ünnepünk és az egész 

életünk középpontjában!                   Sándor Levente 
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ADVENT: A várakozás ideje 
 

„Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében.  

Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt.” 

Zsoltárok 130, 5-6 
 

Advent a várakozás ideje. De vajon mire 

várunk? Sok gyerek vár a karácsonyi ajándékokra, s 

valóban milyen jó megajándékozott embernek lenni, 

amikor szeretteink megajándékoznak bennünket. 

Sokan azért is várják a karácsonyt, hogy örömöt 

szerezzenek azoknak, akiket szeretnek. Jó 

ajándékozni, örömöt szerezni. Mások a karácsony 

finom ízeit várják, mert ilyenkor sok-sok finomság 

kerül az asztalra: sok finom sütemény, sok finom 

enni és innivaló. Megint mások a karácsony szép 

hangulatát várják, a fenyő illatát, a díszek 

csillogását, a csomagolás zörgését, a gyermekek 

kacaját, az együttlét örömét. S valóban nagy öröm, 

ha mindez megadatik nekünk. Jó ezekre is várni, 

mert ezek jó dolgok. De Isten ennél sokkal többet 

akar adni neked! Sokkal nagyobb, és csodálatosabb 

ajándékot akar adni nekünk: az ÚR Jézus!  

Szomorú 

tapasztalat, amikor 

a várva várt ajándék 

eltörik, elromlik. 

Sajnálatos tény, 

hogy sokan pont 

azért nem várják a 

karácsonyt, mert 

akkor mennyit kell 

sütni, főzni, 

mosogatni, takarítani... sokan csak ezt látják az 

ünnepben. S az is sokakkal megtörtént, hogy az 

ünnep hangulata, amit gyermekként, vagy fiatalon 

annyira várt, az 

elvesztette a vará-

zsát, megfakult az 

ünnep. Jézus nél-

kül, az ünnepelt 

nélkül is lehet 

szép, és kellemes 

ünnepünk, de nél-

küle mégis kiüres-

edik és éppen a 

lényegét veszíti el. Ha az adventünk nem 

valaminek, hanem valakinek a várása, akkor 

éljük át a várakozás igazi örömét, és a 

beteljesülés csodáját, hogy Ő valóban eljött 

hozzánk.  

Az életünk sokféle várakozással van tele. 

Várjuk a szeretteinket, hogy együtt legyünk. Várjuk 

a szerelőt, hogy megjavítsa, ami elromlott. Várjuk az 

orvost, amikor valami baj van. Várjuk a gyógyulást. 

Olyan sok mindenre várunk. Ezekben a várakozással 

teli időkben is reménység lehet a szívünkben, mert 

tudjuk, hogy Isten szeret minket, és a földi 

dolgokban is tud nekünk segíteni. Ahogy 

meggyógyította a betegeket, megnyitotta a vakok 

szemét, úgy nekünk is tud gyógyulást adni. Ahogy 

enni adott az éhezőknek, úgy gondoskodik rólunk is 

szeretettel, hogy tudjuk, fontosak vagyunk neki. Aki 

Jézusra vár, az nem hiába vár! Aki Jézustól vár 

segítséget, az át fogja élni az Ő segítő, áldó 

jelenlétét. 
 

Az elmúló idő - és a telő idő 
Óévi gondolatok 

 

Az idő múlik. Bizony sokszor érezzük, hogy 

elmúlnak idők, alkalmak, időszakok. Elmúlik a nyár, 

elmúlik egy év, elmúlik az ifjúságunk ideje, 

elmúlnak lehetőségek, amiket soha többé nem 

tudunk visszahozni. Sokan, amikor az időre 

gondolnak, csak annak múlását érzik, s azt, hogy 

mennyi minden elmúlt, mennyi minden nincs, ami 

volt.  

Isten mégis arra int minket, hogy úgy 

gazdálkodjunk az időnkkel, hogy az ne csupán 

múljon, hanem teljen is. Ahogy telik az idő, úgy 

telik meg az Istenben bízó ember szíve hálával, mert 

megtapasztalja Isten szeretetét, segítségét. Az eltelő 

időt látva betelik –e a szívünk hálával, amikor arra 

gondolunk, hogy mennyi jót tett velünk az Isten? 

Mennyi jót kaptunk, amit nem is érdemeltünk. Vagy 

amikor arra gondolunk, hogy milyen sok bajon 

átsegített minket, milyen sok bajból kisegített, 

gyógyított, erősített, örömöket is adott. S amibe 

nagyon ritkán szoktunk csak belegondolni, hogy 

milyen sok bajtól megóvott, megőrzött minket. 

Bárcsak betelne a szívünk Isten szeretetével, és 

betöltene minket a hála azért a sok jóért, amit 

kaptunk Istentől! 

Gondold végig ezt az elmúló évet, és adj 

hálát Isten jóságáért, aki sok bajon, veszteségen, 

betegségen átsegített, sok bajból kivezetett, és soha 

nem hagyott el téged. Teljen be a szívünk Isten iránti 

hálával és szeretettel! Adjunk hálát az Úrnak, mert 

van miért!  
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Új év, új lehetőségek 
 

Amikor a gyerekek kapnak egy tiszta, üres 

füzetet ők döntik el, hogy azt mire használják. Van, 

aki nagyon szép rajzokat készít bele, s ha végignézi 

utólag, akkor látja, hogyan fejlődött a rajztudása, 

hogyan lettek egyre szebbek, egyre jobbak a rajzok. 

Van, aki ír a füzetbe, és leírja terveit, vágyait, 

gondolatait, s utólag meg tudja nézni mi valósult 

meg a nagy tervekből, s mi lett semmivé, fakó 

emlékképpé. Van, aki csak firkál, és haszontalanul 

tölti be a füzet lapjait.  

Az új év olyan, mint egy tiszta, üres füzet. A 

kezedbe adja Isten, megajándékoz azzal, hogy 

elkezdheted vele ezt az új esztendőt, de rajtad múlik, 

hogy mire használod. Csak eltöltöd valahogy, aztán 

majd vége lesz úgy, hogy nem jutottál előbbre, nem 

haladtál semmire? Vagy úgy indulsz el, hogy Isten 

kezét megfogva szeretnél a hitben, a szeretetben, 

Isten ismeretében növekedni?  

Vannak dolgok, amiket nem mi 

befolyásolunk, amik nem rajtunk múlnak, de sok 

fontos dolog mégis rajtunk múlnak. Kivel indulsz el 

erre az új évre? Hívod –e, kéred –e az ÚR Jézust, 

hogy jöjjön veled, vezessen téged ebben az évben is? 

Mert ha hívod, Ő ott lesz veled és segít neked, 

végtelen szeretettel és kegyelemmel hordoz, a 

próbák és bajok között is erőt és örömöt ad a 

szívedbe. Tőle tudjuk elfogadni mindazt, ami jön, 

mert Ő velünk van minden körülmények között. 

Isten új évet adott nekünk, mire használjuk? 

Használd bölcsen! Kövesd Jézust, és járj vele 

hűségesen! Higgy benne, és tudd, azoknak, akik 

Istent szeretik minden a javukra szolgál (Róma 

8,28). Bízz Istenben, és azt tedd, amit Ő kér tőled, 

amit Ő bíz rád! Szeresd azokat, akiket Ő rád bízott, 

ameddig csak szeretheted őket, tettekkel fejezd ki a 

szeretetedet! Az új esztendőben is merj bátran 

szeretni, és szívből jövő hitbeli döntéseket 

meghozni! Járj a hit, a szeretet és a becsület útján, 

mert ez a helyes út, bár a világ útján többen járnak, 

de Jézus útja vezet a mennyei cél felé. Isten azokat 

áldja meg, akik az Ő útján járnak. Kövesd Őt az új 

évben is, és bízz benne teljes szívedből! 
 

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

A karácsony lényege 
 

Ehhez fogható nincsen: 

Emberré lett az Isten! 

Ő, ki mindent alkotott, 

Értem mindent elhagyott. 
 

Ülhetett volna trónján a Mennyben, 

De inkább szenvedett, szeretve engem. 

Ott dicsőség vette körül és béke, 

Értem itt gyalázat s üldözés érte. 

De vállalta és eljött értem, 

Hogy eltörölje minden vétkem. 
 

Ez a karácsony lényege, 

Mert ez nem csak egy népmese. 

Jézus értem ember lett, 

Megváltott, mert szeretett. 
 

Az ÚR a Mindenható Isten Ő, 

Ha hiszed, hogy érted lett csecsemő, 

S érted vállalta a kínt, a halált,  

Lelked örök boldogságot talált. 

Karácsonyi este 
 

A karácsonyi este 

Hangulata, csendje, 

Meghatja a lelkem, 

El sose felejtem. 
 

Valóság lett az álom, 

A szívemet kitárom, 

S örömmel fogadom be 

Őt, Ki Betlehembe’ 

Én értem is ember lett, 

S boldogságomért annyit tett. 
 

Ő az Isten maga, 

Felemel szerető karja, 

Mint anya a gyenge gyermeket. 

Az Isten értem ember lett. 
 
 
 

 

„Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne 

féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek 

nektek, amely az egész nép öröme lesz: 

üdvözítő született ma nektek, aki az Úr 

Krisztus, a Dávid városában.”  

Lukács 2,10-11 
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Beszámoló a 2017-es esztendő főbb eseményeiről 
„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 
 

A 2017-es esztendőben nagyon sok dolog történt a Gyülekezetünk életében. Olyan sok, hogy azt fel 

se tudjuk sorolni, ahogy Dávid írja a zsoltárban. De hálaadással emlékezünk mindarra, ami jó volt, és hálát 

adunk azért is, hogy Isten átsegített azokon a dolgokon is, amelyek nem voltak olyan jók. Hiszen mindenért 

neki adunk hálát! 

Most csak néhány főbb eseményre koncentrálva elevenítsük fel az elmúló esztendő emlékezetes pillanatait: 

 Március 13-án egy hétfői napon itt Szadán, a mi templomunkban tartotta rendkívüli közgyűlését 

az Északpesti Református Egyházmegye közössége. Több mint száz alkotó tag jelent meg ezen az 

alkalmon. Gyülekezetünk ezen a szép alkalmon is bizonyította vendégszeretetét, az asszony testvérek 

kitettek magukért. Köszönet a sok segítségért! A kezdő áhítatot Sándor Levente, Gyülekezetünk 

lelkipásztora tartotta. Ezután egyházkerületi és egyházmegyei tisztségviselőket jelölt és választott a 

közgyűlés. 

  
 Száz éve született Gyülekezetünk áldott emlékezetű lelkipásztora: Dr. Körpöly Kálmán (1917-

2005). Kálmán bácsi augusztus 31-én lett volna száz éves. Ezen a szép évfordulón szerettünk volna 

méltó módon megemlékezni Gyülekezetünk egykori lelkipásztoráról, aki szívével, lelkével szolgált a 

Gyülekezetünk épüléséért, növekedéséért.  

o Szeptember 9-én, szombaton Kálmán bácsi sírjánál emlékeztünk meg áldott életéről, amely sokak 

számára áldást hozott. Koszorút, és az emlékezés virágait helyeztük el sírjára.  

 
o Szeptember 10-én, vasárnap délután tartottunk hálaadó Istentiszteletet Kálmán bácsi életéért, 

szolgálatáért. Ezen az alkalmon Fónagy Miklós nyugalmazott Esperes hirdette közöttünk Isten 

Igéjét. Ezután Csuka Tamás Nyugalmazott tábori Püspök elevenítette fel Kálmán bácsi alakját. 

Nagy Lenke, a Reformátusok lapja egykori főszerkesztője emlékezett vissza Kálmán bácsira. Az 

emlékezők sorát Gombai Dénes, Kálmán bácsi unokája zárta.  

o Ezután Sándor Levente lelkipásztor, és Berze János Gyülekezetünk gondnoka, leleplezték azt az 

emléktáblát, amit a hálás Gyülekezet állított egykori pásztorának.  

o Az ünnepi hálaadó Istentisztelet után a gyülekezeti teremben volt szeretetvendégség, és közben 

vetítés a régi képekből.  

o Erre a kerek évfordulóra Gyülekezetünk Kiadott egy könyvet is: Dr. Körpöly Kálmán: Az igaz 

boldogság útja címmel. Ebben Kálmán bácsi Igehirdetési olvashatók a nyolc boldogságról és a 

Miatyánkról. 



A Lélek Gyümölcse                                                          II. évfolyam 3. szám Karácsony 2017. december 24. 

   
       Fónagy Miklós ny. Esperes     Csuka Tamás ny. tábori Püspök        Nagy Lenke volt főszerkesztő 

   
Gombai Dénes Kálmán bácsi unokája    A leleplezés pillanata           Dr. Körpöly Kálmán emléktáblája 
 

 A 2017-es év a Reformáció 500. évfordulója miatt is emlékezetes lesz. Ezt a kerek évfordulót is 

szerettük volna méltó módon emlékezetessé tenni Gyülekezetünkben. A templom előtti teret a testvérek 

adományaiból szépen rendbe hoztuk. A hepehupás, tönkrement beton helyett szép új térkővel borítottuk 

a templom előtti placcot. Ezúton is köszönjük a testvérek adományait! A felújított téren két emlékmű is 

elhelyezésre került: Oroszi Sándor (Süni) Szada nagyközség polgármestere egy szép Luther szobrot 

adományozott Gyülekezetünknek az évfordulóra. A Gyülekezet pedig egy kopjafát állított a reformáció 

500. évfordulója emlékére. 

 Október 8-án vasárnap, a délelőtti Istentiszteleten emlékeztünk meg a Reformáció 500. 

évfordulójáról. Ezen az alkalmon Horkay László nyugalmazott kárpátaljai Püspök hirdette 

közöttünk Isten Igéjét. Az Istentisztelet után lelepleztük a templom előtti téren felállított 

emlékműveket. Itt emlékbeszédet mondott Halász Béla a vajdasági magyar reformátusok Püspöke, 

majd Oroszi Sándor (Süni) Szada nagyközség polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. A 

Luther szobrot a két Püspök leplezte le, míg a kopjafát a Gyülekezet lelkipásztora, és gondnoka.  

 Ezután az ünnepi alkalom után ünnepi ebéd következett. Petrák Árpád presbiter testvérünk 

szarvasból készült gulyással vendégelte meg az ünneplő Gyülekezetet, amit a Gyülekezet asszonyai 

fasírttal, salátákkal és megszámlálhatatlan süteménnyel egészítettek ki. Köszönet a sok finomságért! 

 Az ebéd után Daruka Mihály a Vizsolyi Biblianyomtató Műhely vezetője tartott interaktív előadást 

a vizsolyi Biblia keletkezéséről, amely nagy élmény volt kicsiknek és nagyoknak is.  

   
    Horkay László ny. Püspök          Halász Béla vajdasági Püspök        A Luther szobor leleplezése 

 Ha csak ennyi dolog történt volna a 2017-es esztendőben, akkor is emlékezetes év lenne ez 

mindannyiunk számára. Három püspök és két esperes tisztelte meg templomunkat, ami nem kis dolog. 

Kétszer is bekerültünk a Református Egyház országos lapjába, a Reformátusok lapjába, ezzel is 

öregbítve Gyülekezetünk jó hírét. De ami a legfontosabb, hogy Gyülekezetünk gyarapszik, az Ige 

vasárnapról vasárnapra hirdettetik az Istentiszteleteken, és szerdáról szerdára a Bibliaórákon. Növekszik 

a hittanosok létszáma is. Van miért hálát adnunk, van mit megköszönnünk! Ugyanakkor ne szűnjünk 

meg könyörögni Gyülekezetünkért, hogy Isten adjon békességet és növekedést, egyetértést, összefogást, 

és lelki gyarapodást továbbra is! Isten legyen Gyülekezetünk őriző Pásztora! 
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Presbiterválasztás a Gyülekezetünkben 
 

A Magyarországi 

Református Egyház törvényes 

rendje szerint 2017. december 

31-én lejár a református 

gyülekezetek megválasztott 

világi tisztségviselőinek a 

mandátuma. Ezért idén minden 

református gyülekezetben 

presbiter- és gondnokválasztás 

volt.  

Gyülekezetünk Pres-

bitériuma május 16-án 

felállította a választási, és 

jelölőbizottságot. A héttagú 

Bizottság a törvény szerint 

széleskörűen tájékozódott, hogy 

a Gyülekezet kiket tart 

alkalmasnak arra, hogy 

presbiterek legyenek a 

következő hat évben. 22 

presbiterjelölt, és két 

gondnokjelölt került fel a 

listára. Gyülekezetünkben 16 

presbitert kellett választani. 

November 19-én a 

délelőtti Istentisztelet után 

tartott Egyházközségi Köz-

gyűlésen megtartott választáson 

a 371 választójoggal rendelkező 

egyháztag közül 148-an voltunk 

jelen. 

A választás a követ-

kezőképpen alakult: 

 Beérkezett 148 szavazat: 

Érvényes szavazat 147, 

érvénytelen 1. 

 

Gondnokválasztás: 

Beérkezett 148 szavazat Érvényes szavazat 147, érvénytelen 1. 
 

 

 

„Szolgáljatok az Úrnak örömmel!” 
Zsoltárok 100, 2 

***************************************************************** 
Isten Iránti hálával jelentjük a Kedves Testvéreknek, hogy az idei úrvacsorai adományokból, 

valamint a céladományokból újítottuk fel a templom előtti teret, hogy méltó legyen az őseink által Isten 

dicsőségére emelt szép templomunkhoz.  

Ha Isten éltet bennünket, és erőt ad nekünk, a következő esztendőben a templom mögötti részt is 

szeretnénk méltó módon felújítani, és akadálymentesíteni, hogy az idős testvérek is könnyebben fel tudjanak 

jönni az Isten házába. Valamint, ha lesz rá elegendő anyagi forrásunk, szeretnénk felújítani a gyülekezeti 

házunk jelenleg használaton kívüli részét is. Egy ifi termet szeretnénk kialakítani a Gyülekezetünk ifjúsága 

számára, és egy konyhát a szeretetvendégségek könnyebb lebonyolításához. Köszönjük, ha adományaikkal 

hozzájárulnak, hogy Gyülekezetünk épüljön, szépüljön, gyarapodjon! 

„Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat… „a jókedvű 

adakozót szereti Isten”. 2Korintus 9,6-7 

Sorszám Név Szavazatot 

kapott 

 

1. Berze János 108 

P
 r

 e
 s

 b
 i

 t
 e

 r
 e

 k
 

2. Guba Ferenc 108 

3. Juhász Márta 107 

4. Szova József 102 

5. Oroszi Sándor 97 

6. Véghné Osztolykán Judit 89 

7. Petrák Árpád 88 

8. Horváth János 85 

9. Illés Szabolcs 83 

10. Végh János 82 

11. Burdáné Magyar Julianna 81 

12. Molnár István 81 

13. Ifj. Simon László 81 

14. id. Simon László 80 

15. Pintér Lajos 76 

16. Kiss István 74 

17. Illés Tibor 64 

P
ó
t-

 

p
re

sb
it

er
-

ek
 18. Simonné Horváth Anikó 63 

19. Somogyi Sándor 61 

20. Galambos Tibor 58 

21. Horváth Jánosné 53  

22. Orbán Árpád 49 

Sorszám Név Szavazatot 

kapott 

1. Berze János 93 

2. Illés Tibor 54 
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Nyári táborok 
 

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, s ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa” 
 

2017 nyara is a gyermektáborokról szólt. 

Immár második alkalommal tarthattuk meg 

gyülekezetünkben a Bibliai Angol Tábort, a 

Szentírás Szövetség segítségével, akik gondoskodtak 

számunkra evangéliumi, anyanyelvi angol 

szolgálókról, s magyar tolmácsokról is. Erre a 

táborra 30 gyermek jelentkezett 4-16 éves korig 

bezárólag. 3 angol és 4 magyar segítő jött, de két ifjú 

gyülekezeti tagunk is segített a nap folyamán akadt 

feladatokban. Jó volt megtapasztalni, hogy a 

Gyülekezet magáénak tekinti ezeket a táborokat, 

mert nagyon sok segítséget és adományt kaptunk a 

gyülekezeti tagoktól. Rengeteg gyümölccsel voltunk 

ellátva, voltak, akik palacsintát sütöttek, vagy más 

finomságokat hoztak. Nagyon jó hangulatú tábor 

volt, melynek fő gondolata a Megaquest (Nagy 

játék) volt. A világot egy nagy számítógépes 

játékhoz hasonlították, amelyet egy vírus (Sátán) 

megfertőz. A programozó (Isten) helyreállítja a hibát 

a rendszerben, ahogy a mi életünk kérdéseire, 

problémáira is csak Isten adhat választ, valódi 

megoldást, mivel Ő alkotott minket, s Tőle jobban 

senki sem ismer. Tudja, mire van igazából 

szükségünk, s azt meg is adja annak, aki kéri Tőle. 

Nem volt probléma, ha valaki nem beszélte a 

nyelvet, vagy csak kicsit, mert csoportokra osztva 

folytak a beszélgetések, nyelvi órák is. Aki itt volt, 

szeretettel visszavárjuk a reményég szerint jövőre is 

megrendezésre kerülő táborba, aki nem volt, annak 

szívből ajánljuk, mert nagyon jól érezték magukat a 

gyereket és szolgálók egyaránt!  

Augusztus első teljes hetében tartottunk egy 

Örömhír tábort, ami helyi szervezésű, 

felekezetközi kezdeményezésű. A héten átlagban 50 

gyermek fordult meg naponta. Sok szolgáló szánta 

ide idejét, egy-egy napját, vagy egész hetét, hogy a 

gyerekek hallhassák a legfőbb örömhírt: Jézus 

szereti őket! A hét címe: Királyok tábora volt. 

Ószövetségi királyok hűségéről, hitéről hallhattak a 

gyerekek, majd az utolsó napon a Királyok 

Királyáról, az Úr Jézusról. A kézművességekkel, 

arcfestéssel, beszélgetésekkel, játékokkal, sok-sok 

énekléssel tarkított héten. Minden nap egy kis 

színdarabbal készültünk a gyermekeknek, a szolgáló 

testvérekkel a Király lovagjai c. darabból. Nagy 

izgalommal várták napról napra a folytatást. Ez az 

évről-évre megrendezésre kerülő tábor jó lehetőség, 

hogy a Szadán lakó, vagy nyaraló gyermekek ne 

nőjenek fel anélkül, hogy hallanának az élő Istenről, 

s Jézus váltsághaláláról, melynek hatására hit 

ébredhet a szívükben, ami irányt mutat 

felnőttkorukban is döntéseikben, és egész életükben. 
 

Gyülekezeti kirándulás Sárospatakra 
 

Tavaly indult egy immár hagyománynak mondható program a gyülekezetünkben, mikor is a 

reformáció hónapjában kirándulni megyünk kicsinyekkel-nagyokkal együtt. Erre az alkalomra idén 

november 4-én került sor. 54-en vettünk részt a kirándulásunkon. S bár a naptár már erősen az őszt mutatta, 

mégis gyönyörű, napsütéses, szép időt kaptunk erre a napra. 

Úti célunk Sárospatak volt. Jó korán indultunk, így a napfelkeltét már a buszban tekinthettük meg.  

Először a Református Kollégiumba mentünk. Azon belül is a Teológiát, a Nagy Könyvtárt és a Múzeumot 

tekinthettük meg, s idegenvezető segítségével tudhattunk meg sokat az ottani könyvek eredetéről, Comenius 

hatásáról az oktatásban, Lorántffyék munkálkodásáról. A gyermekek kipróbálhatták a korabeli iskolapadot, 

megtekinthettük a Lórántffy Zsuzsanna által 8 évig készített asztalterítőt, s még sok érdekes dolgot. 

Közös ebéddel folytattuk a programot a Vár Panzióban. Mivel nagyon szép időnk volt, sokan 

felsétáltak ebéd után a Rákóczi-várhoz, de aki akarta, busszal jött fel. 

A sárospataki várban lehetőségünk volt bejárni a nem rég felújított Vörös tornyot. A lovagteremben 

régi kuruc énekeket énekeltünk, majd a Református énekeskönyvünkből is választottunk. Mikor meghallotta 

az idegenvezető, hogy ez egy gyülekezeti kirándulás, ő is kérte, hogy énekeljünk el egy éneket, amit nem rég 

a kórházban tanult egy református asszonytól. 

A várban megtisztelt jelenlétével Hörcsik Richárd református lelkipásztor, jelenleg országgyűlési 

képviselő, aki köszöntötte a szadai gyülekezetet.  

Folytatva utunkat, a párkányon sétálva gyönyörködhettünk az elénk táruló tájban. Mivel sok gyermek 

részt vett a kiránduláson, nem hagyhattuk ki I. Rákóczi György ágyúöntő műhelyét sem. Még záróra előtt 

kicsit meggyorsítva lépteinket, de meg tudtuk nézni a Rákóczi család dicső korát bemutató kiállítást. Míg 

odafelé a buszon kvíz kérdésekben versenyezhettek a férfiak és nők, addig hazafelé a buszon előkerültek a 

finomságokkal megpakolt süteményes dobozok, megosztva egymással ki-ki amit hozott. Összességében 

elmondhatjuk, hogy áldott, testvéri közösségben tölthettük a napot. S.D.G.                              Sándor Andrea 



A Lélek Gyümölcse                                                          II. évfolyam 3. szám Karácsony 2017. december 24. 

Népmozgalmi adatok: 
 

 KERESZTELŐ 

 

KONFIRMÁCIÓ ESKÜVŐ TEMETÉS 

Év 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 

2017. 10 11 21 4 5 9 5 4 9 13 
 

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 délelőtt 10:30-tól, és este 16 órától tartunk óévi Istentiszteletet. 

- Január 1-én 10:30-tól újévi Istentiszteleten kérjük Isten áldását a 2018-as évre. 

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

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

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.  
 

Gyülekezeti Facebook oldal: 

Megtalálja Gyülekezetünket a facebookon is: Szadai Református Gyülekezet néven 
 

Mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket, és 

áldott, boldog új esztendőt kívánunk! 

 

 

 

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 Ifi Gyülekezeti terem 

Hétfő 18:00 Kéthetente Énekkari próba Gyülekezeti terem 

Szerda 16:00 Minden héten Konfirmandus óra (tanévben) Gyülekezeti terem 

Szerda 18:00 Minden héten Bibliaóra (ősztől tavaszig) Gyülekezeti terem 

Csütörtök 10:00 Kéthetente Idősek Bibliaórája Szociális Otthon 

Péntek 18:00 
Minden hónap 

első péntekén 
Női Bibliaóra Gyülekezeti terem 

 
A Szadai Református Gyülekezet Lapja 

Kiadja a Szadai Református Egyházközség  
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