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A Szentlélek összeköt Jézussal, és egymással 
„Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek 

adta nekik, hogy szóljanak. …mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. … Isten Úrrá és 

Krisztussá tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.” 

Apostolok cselekedetei 2, 4-6 és 36 
 

Sokszor tapasztaljuk, hogy 

olyan dolgok, amelyek önmaguk-

ban nem feltétlenül rosszak, 

mégis elválasztanak azoktól, 

akiket szeretünk, azoktól, akik 

fontosak nekünk. Dolgozunk, 

rohanunk, fontos feladatokat 

végzünk el, intézzük, amit kell, s oly sokszor csak 

utólag eszmélünk rá, mennyire elhanyagoltuk 

szeretteinket, mennyi minden fontosabb volt, mint ők. 

Aztán látjuk a modern technika vívmányait, 

amelyeken keresztül tart-hatjuk a kapcsolatot távol 

lévő szeretteinkkel is, s mégis sokszor azt tapasztaljuk, 

hogy elrabolja az időnket, és elválaszt egymástól, mert 

sokan akkor is a telefont, a tabletet, a számítógépet 

„nyomkodják” amikor beszélgethetnének, vagy 

segíthetnének és együtt lehetnének a szeretteikkel. 

Ilyen a bűn természete, hogy a jó dolgokat is képes 

rosszra használni, a jó találmányokat is felhasználja 

arra, hogy elválasszon embereket egymástól. A Sátán 

célja, hogy elválasszon és távol tartson minket Istentől 

és egymástól is. Pünkösd annak a csodának az ünnepe, 

hogy Isten ledönti azokat a falakat, amelyeket a bűn 

emelt Isten és ember közé, és Ő ledönti azokat a 

falakat is, amiket a bűn ember és ember közé épített.  

1. A bűn elválaszt Istentől és ember-

társainktól. Miközben a bűn hatalmával 

szembesülünk, látjuk, hogy micsoda ereje van a 

haragnak, a gyűlöletnek, a hazugságnak, a pénznek, az 

irigységnek… Nagy erőket tud felszabadítani a bűn az 

emberi szívekben. Ahogy a maghasadás által 

hihetetlenül nagy energia mennyiség szabadul föl, úgy 

a bűn hasadást okozó ereje, amikor elválaszt Istentől 

és a másik embertől ugyancsak nagy erőket tud 

mozgósítani az emberi szívben. A gyűlölet, a harag, a 

dac, a „csak azért is”, a „csak azért se”… nagy erőt 

tud adni, ahogy egy reklámban mondogatták: „Pokoli 

erőt ad!” Elválaszt Istentől, elválaszt emberektől, és 

pokoli, ördögi erőket szabadít fel az életünkben. A 

bűn ereje hasadást, szakadást, ellentétet okoz. 

Elválaszt, szembefordít, és erősít, hogy „Igazad van!” 

„Ne hagyd magad!”  

2. A Szentlélek összeköt minket 

Istennel, és egymással. Sokan azt 

gondolják, hogy a gyűlölet a 

legnagyobb erő ebben a világban, 

pedig tévednek, mert a legnagyobb erő 

a szeretet. A maghasadás energiája 

valóban nagy, de ártalmas, pusztító 

erő. A maghasadás energiájánál van egy sokszorosan 

nagyobb erőforrás: a fúzió! Amikor két atommagot 

egyesítenek akkor a maghasadás energiájánál sokkal 

nagyobb energiák szabadulnak fel, amelyeknek nincs 

olyan káros, radioaktív, évtizedekig sugárzó, és 

pusztító következménye, mint a maghasadásnak. 

Ugyanígy a szeretet ereje is sokkal nagyobb a gyűlölet 

erejénél. A hit ereje sokszorosa a bűn erejének. A 

Szentlélek tölt be minket ezzel az erővel. 

3. Hogyan működik ez az erő? Először is 

összeköt minket Jézussal. A Szentlélek mindig 

Jézushoz vezet! Az első pünkösdön, és azóta is mindig 

a Szentlélek Jézushoz vezette az embereket. Aki úgy 

akar a Szentlélekről beszélni, hogy Jézusról 

elfeledkezik, az nem az a Lélek, Akiről a Biblia 

beszél, mert a Szentlélek a Jézusban való hitben 

erősítette meg a tanítványokat, utána pedig általuk 

Jézushoz vezetett sokakat. Már pünkösd napján is 

sokan megismerték Jézust a Szentlélek munkája által, 

és azóta is nagyon sokan. Miután a Szentlélek 

összekötött minket Jézussal, és átéljük, hogy elveszi 

minden bűnünket, Ő a mi Megváltónk, és általa 

Atyánk lett az Isten, utána átéljük, hogy mennyei erők 

szabadulnak fel az életünkben. A bűn láncai 

leoldódnak a szívünkről, a kezünkről, és a szeretet 

ereje szabadul fel a Szentlélek által a szívünkben, mert 

ez a csodálatos „fúzió” addig ismeretlen csodálatos 

erőket szabadít fel az életünkben. És összeköt minket 

egymással is. Különböző országokból, különböző 

népekből való emberek, akik addig nem értették 

egymást, most egy nyelvet beszélnek, megértik, 

elfogadják egymást, és testvérekké lesznek 

Krisztusban. Ez a pünkösd csodája, hogy a Szentlélek 

által el tudjuk fogadni egymást, és testvérekké leszünk 

Krisztusban. Adja az ÚR, hogy ezt mindannyian 

átéljük!                                                  Sándor Levente 
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Mit jelentett a Pünkösd régen és mit jelent ma? 
Mit jelent ez az ünnep Neked és Nekem? 

 

A Pünkösd szó jelentése 50. A 
húsvét utáni 50. napot jelenti. 
 

Régen a zsidó nép a Sínai-
szövetségkötést, a törvény (10 
parancsolat) megkapását 
ünnepelte ezen a napon. De az 
Úr új szövetséget ígért: ”Az én 
lelkemet adom belétek” (Ezékiel 
36,27). Keresztelő János is 
jövendölt a Szentlélekről: „Jézus 
majd Szentlélekkel és tűzzel fog 
benneteket megkeresztelni” 
(Máté 3,11). Jézus 
megkeresztelkedésekor volt együtt látható és 
hallható a Szentháromság 3 személye. Az Atya 
szólt a mennyből („Ez az én szeretett Fiam, akiben 
gyönyörködöm” Máté 3,17), Jézus ott állt a Jordán 
folyó vizében és reá szállt a Szentlélek galamb 
képében. 
 

Jézus mennybemenetele után az első pünkösdön 
is ez történt: az Úr Szentlelke kiáradt az 
apostolokra, tüzes lángnyelvek szálltak a fejükre, 
mindenki a maga nyelvén kezdett el beszélni 
Istenről és az Ő igéjéről. Ezekre a beszédekre 
megtérő emberek lettek az első egyháztagok, 
tehát Pünkösd az Egyház születésnapja is. 
 

Az elmúlt több évszázad 
alatt rengeteg népszokás 
kapcsolódott ehhez az 
ünnephez (pünkösdölés, 
pünkösdi királyválasztás, 
pünkösdi királyné-járás, 
pünkösdi rózsa adása…), 
melyek mára elkoptak vagy 
csak skanzenekben, 
fesztiválokon láthatók. Milyen jó, hogy Isten igéje 
nem kopik el és 2000 év múltán is úgy olvashatjuk 
a Szentírást, ahogy az szólt régen is! 
 

Ma Pünkösd sokaknak egy hosszú hétvégét jelent, 
amikor elutaznak pihenni, pedig Ők is 
születésnapra hivatalosak, Egyházuk 
születésnapjára. Milyen jól esik Nekünk, ha 
gondolnak Ránk a születésnapunkon és 
felköszöntenek bennünket. Isten a legnagyobb 
ajándékot adja Nekünk ezen az ünnepen: 

Önmagát, a Szentháromság 3. 
személyében. A Szentlélek az, aki 
nap mint nap velünk tud lenni, illetve 
bennünk tud lenni. Ha hagyjuk, hogy 
munkálkodjon a szívünkben, akkor az 
ige magja ki tud csírázni, gyökeret 
tud verni, növekszik és gyümölcsöt 
terem: szeretetet, békét, türelmet, 
alázatot, megbocsátást, jóságot, 
hűséget, szelídséget… És ki ne 
szeretne ilyen lenni? De a Sátán is 
mindent megtesz azért, hogy a 
szívünkbe költözhessen, annak csak 

egy pici zugába is, melyet aztán egyre inkább 
uralni kezd. Így aztán szeretetlenek, békétlenek, 
türelmetlenek, nagyképűek, felfuvalkodottak, 
hűtlenek… leszünk. És ki szeretne ilyen lenni? Ha 
nem szeretnénk ez utóbbi felsorolás részesei lenni, 
nap mint nap kérjük Isten Szentlelkét, hogy 
munkálkodjon a szívünkben. Én is ezt teszem. 
Tegyük le Isten elé a bűneinket, ürítsük ki tisztára 
a szívünket, hogy Ő szeretettel és Önmagával meg 
tudja tölteni. Ez meglátszik majd életünkön, 
cselekedeteinken, beszédünkön, gondolatainkon. 
Fontossá válnak Isten törvényei: „Szeresd az Urat a 
Te Istenedet és szeresd felebarátodat” (Máté 
22,37-39). Ha szeretjük egymást, legyen az a 

családunk, munkahelyünk, 
gyülekezetünk, az épülni 
fog. Ki mivel tudja építeni a 
közösséget? Mindenkinek 
adott Isten valamilyen 
tálentumot: imára kulcsoló-
dó kezeket; szép ének-
hangot; templomba hívo-
gató szavakat; jó szervező-

készséget kirándulásokra; gyermekekkel való 
szeretetteljes bánásmódot; virágokat nevelgető 
kezeket, melyek az Úr asztalára kerülnek; 
szeretetvendégséghez finomságok készítését… 
 

Pünkösd ünnepén egyházunk akkor örülne a 
legjobban, ha születésnapjára megtelnének sorai 
és a benne ülők szeretetben építenék 
mindennapjait.  
 

Neked mi a feladatod ebben az ünnepben? 
 

  Simonné Horváth Anikó 
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Jézus mennybemenetelének üzenete 
„erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és 

Samáriában, sőt a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt 

a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér 

ruhában,  akik ezt mondták: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett 

tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe.” 

Apostolok cselekedetei 1, 8-11 
 

Jézus Krisztus mennybe-

menetele nagyon fontos, és szent 

ünnepünk. Nem azt ünnepeljük, 

hogy itt hagyott minket a mi Urunk, 

hanem azt, hogy mindent értünk tett, 

és tesz most is. Jézus mennybe-

menetelének nagyon jelentős 

üzenete van minden benne hívő 

számára ma is. Szedjük most 

ujjhegyre ezeket: 

1. Jézus az Őt megillető helyre 

ment a mennyei dicsőségbe. Jézus a 

mennyei Király, menny és föld Ura. 

Övé minden hatalom mennyen és 

földön. Ő mégis megalázta magát, és 

szolgai formát vett fel, hogy megváltson minket. 

Miután elvégezte a megváltás hatalmas művét, 

felment az Őt megillető helyre, a mennybe, az Atya 

jobbjára ült. Hálát adhatunk, hogy megalázta magát 

értünk, és nem vallott kudarcot, hanem küldetését 

elvégezve tért vissza a mennybe az „angyalok 

Királya”. 

2. Jézus testben ment fel a mennybe, ott sem 

felejtette el mit jelent embernek lenni. A mennyben 

is minket képvisel, és onnan is minket segít. Jézus 

valódi emberi természetet öltött magára. Az Isten Fia 

emberré született. S miután a küldetését elvégezte, ezt 

az emberi természetet akkor sem vetette le, hanem 

valóságos Isten és valóságos ember maradt. Tudja, 

hogy mit jelent embernek lenni. Tudja, hogy mit jelent 

emberként élni, küzdeni, fáradni, csalódni, megéhezni, 

megszomjazni, kísértéseket szenvedni. Tudja milyen 

az, amikor fáj. S mivel ismeri az ember lét minden 

örömét, és minden fájdalmát, ezért megértő szeretettel 

segít minket onnan a mennyei dicsőségből. Ott a 

mennyben is minket képvisel, és árad felénk 

gondviselő, áldó szeretete.  

3. Jézus testileg a mennyben van, de lelkileg 

mindenütt ott van az övéivel. Jézus az Ő földön járta 

idején is valóságos Isten volt, s most is az. Mint Isten 

az Ő Lelke által mindenütt jelen van, mégis ha itt 

maradt volna testileg, akkor sokan (talán joggal) 

mondhatták volna, hogy Jézus nem itt van, hanem 

Jeruzsálemben. Akkor egy ponton lett volna jelen 

testileg, de mindenütt másutt úgy gondolták volna, 

hogy Ő nincs ott. Így viszont testileg a mennyben van, 

Lelke által viszont mindig mindenhol ott van az 

övéivel. Bárhova megyünk, velünk van, 

vigyáz ránk, segít nekünk. Nem 

köthetjük egy ponthoz, egy helyhez, 

sem a templomhoz, sem a szent 

helyekhez, mert Ő mindig az övéivel 

van, mindenütt ott van, ahol Őt 

segítségül hívják. Aki Őt segítségül 

hívja, az megtapasztalja az Ő 

közelségét, és áldó jelenlétét. 

4. Jézus most is értünk 

imádkozik, értünk jár közben az 

Atyánál, rólunk beszélget az Atyával. 

Nagyon fontos tudnunk azt is, hogy 

Jézus nem tétlenül ül a mennyei 

trónuson, hanem az övéiért könyörög az 

Atyához. Érted, és értem imádkozik. Jézus név szerint 

ismer minket. Mindent tud rólunk. Éppen ezért 

folyamatosan imádkozik értünk az Atyához. 

Könyörög, hogy kapjunk erőt, esélyt, lehetőséget, 

segítséget, s amikor elbukunk, imádkozik tovább, 

hogy kapjunk új esélyt, és új erőt, és új lehetőséget. 

Segítséget, hogy ne bukjunk el, vagy hogy fel tudjunk 

állni. Értünk imádkozik, hogy ne keseredjünk el, ne 

fáradjunk bele a szolgálatba, hanem hűséggel és 

örömmel szolgáljuk Urunkat, és hálás szívvel tegyük, 

amit Ő ránk bíz. Olyan jó tudni azt, hogy Ő nem 

feledkezik el rólunk. Jézus és az Atya rólunk 

beszélget, nem mond le rólunk, hanem segítő 

szeretettel nyúl utánunk újra és újra. 

5. Jézus azért ment előre, hogy nekünk helyet 

készítsen az Atya házában. Ott a mennyben készít 

személyre szóló, névre szóló helyet mindenkinek, aki 

hisz Őbenne, mindenkinek, aki hittel elfogadja az Ő 

kegyelmét. Jézus előre ment, hogy mire mi is 

odaérünk, már minden készen legyen. Az Ő Lelke 

által készít minket itt lent, hogy készen legyünk erre a 

nagy találkozásra, a hazatérésre, odafent pedig készíti 

nekünk a helyet. Olyan jó tudni, hogy Jézus velünk 

van földi életünk minden pillanatában, s amikor ez 

véget ér, ott lehetünk majd a halálunk után az Ő 

házában, vele együtt az Ő saját otthonába fogad be ott 

készít nekünk helyet a mi drága Megváltónk. 

Ne feledjük el soha, milyen nagy dolog, hogy 

az ÚR Jézus felment a mennybe, és emberi testében is 

értünk könyörög, értünk közbenjár, ott a mennyben is 

minket képvisel, és onnan segít minket végtelen 

szeretetével és erejével.                     Sándor Levente 
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Konfirmáció 
 

Idén Gyülekezetünkben heten konfirmálnak. Négy hetedikes, és egy nyolcadikos gyermek, valamint 

két felnőtt. Bár az öt gyermek négy különböző iskolába jár, mégis jó volt látni, ahogy együtt haladnak, 

együtt nyiladozik a szívük Isten kegyelme és Igéje előtt. Két felnőtt konfirmandusunk később csatlakozott, 

de nyitott szívvel keresték a Biblia válaszait kérdéseikre, és Isten Igéjének örök tanítását. 

A konfirmáció nem csupán kötelesség, hanem kiváltság, áldott lehetőség. A konfirmáció szó azt 

jelenti: megerősítés. Isten akarja megerősíteni a konfirmálókat, hogy tudják: Ő nagyon szereti őket. Meg 

akarja erősíteni bennük, hogy érdemes hinni Jézusban, mert Ő minden bűnünket eltörli, és örök életet ad. 

Isten áldott, boldog, tartalmas életet tud és akar adni mindenkinek, aki benne bízik, és Őt követi.  

Ugyanakkor a konfirmálók is megerősítik, hogy szeretnének Istenhez, és az Ő Református 

Egyházához tartozni. Nem kikonfirmálni, hanem bekonfirmálni akarnak a Gyülekezetbe.  

Isten erősítse meg ébredő hitüket, és segítse őket, hogy megmaradjanak Gyülekezetünkben, és annak 

élő és aktív tagjai legyenek! 

A konfirmáció a pünkösd előtti vasárnapon volt, s a konfirmált fiatalok pünkösdkor fognak először 

részesülni az úrvacsora sákramentumának jegyeiben. 
 

ÚJ ÉLET 
 

Nem éltél addig, míg ujjá nem 

szül, 

De jéghideg szíved felhevül, 

Ha a Szentlélek éltető szele 

Te holt vitorládba kap bele 

S benned új életet teremt 

Megtudod pünkösd mit jelent: 
 

A szem, mely addig vak volt 

A kéz, mely addig rabolt, 

A száj, mely addig bántott 

Az ember, ki addig csak ártott, 
 

 

 
 

Lát, ad, simogat, 

S tesz sok hasznosat. 

Észreveszi a másikat, 

A más fájdalma rá is hat. 

Az örülővel ő is örül, 

A síróról könnyet törül. 

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 (tanévben) Gyülekezeti terem 

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

Csütörtök 10:00 Kéthetente Idősek Bibliaórája Szociális Otthon 

Péntek 16:00 Minden héten „Minifi” (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/

