
A huszadik század közepén az ember 
megvalósította azon talán sok évszáza-
dos álmát, hogy a holdra szállt. Akkor 
írta valaki, az esemény mámorában, 
hogy a húszadik század legnagyobb 
eseménye: ember a holdon. Nem soká-
ra érkezett egy másik nagybetős hír: 
ezelıtt kétezer évvel a 
világtörténelem legna-
gyobb eseménye: Isten a 
földön.  

Mert, hogy ugyancsak 
idézettel folytassuk, nem 
az a nagy csoda, hogy 
Jézus áldozócsütörtökön 
felment a mennybe, hanem az, hogy İ 
Isten létére, mennyei dicsıségét ideig-
lenesen otthagyva eljött a földre, ha-
sonló lett hozzánk, vállalta embersor-
sunkat, és készen volt arra is, hogy éle-
tét adja megváltásunkért. 

Karácsony Jézus Krisztus születésének 
ünnepe. És sajnos a mai emberek egyre 
jobban eltávolodnak az 
ünnep lényegétıl, az ün-
nepelt Krisztustól. Mert 
karácsony átalakult, át-
alakítottuk. Lett belıle a 
család ünnepe, a kará-
csonyfa, ajándékozás, 
szeretet és még sok min-
den ünnepe, egyre gyak-
rabban annyira ünnep, 
hogy már templomra, 
Istenre nem is marad idı. 
Az a fontos, hogy szeret-
teinkkel találkozhassunk, 
fontos, hogy megfelelı 
ajándékokkal lepjük meg 
ıket, fontos, hogy jól si-
kerüljön mindaz, ami az 
ünnepen asztalra kerül, 
fontos, hogy talán kissé 
kipihenhessük magunkat, 
s tetszés szerint folytatha-
tó, kinek mi a fontos. 

Karácsony van. Jézus 

Krisztus születésének ünnepe. Al-
kalom emlékezni arra, hogy ez a 
Jézus Krisztus Isten Fia. İ értünk 
született erre a földre, mert hitval-
lásunk szerint és a Biblia alapján 
tudjuk, hogy sem magunk, sem 
más teremtmény nem menthetett 

volna meg bőne-
inktıl és ezek 
b ü n t e t é s é tı l . 
Jézus Krisztus 
önként vállalta 
emberi sorsun-
kat, meghalt a 
kereszten, azért, 
hogy nekünk 

bőnbocsánatot és örök életet sze-
rezzen. Ez volt születésének célja, 
az ember üdvössége. Ezért kará-
csony Jézus Krisztus születésének 
ünnepe. Vele lehet áldott az ün-
nep, İ tegye gazdaggá karácso-
nyunkat! 

KarácsonyKarácsony vanvan 

Rendkívüli alkalmak 
karácsonyra és újévre 
• December 24-én, karácsonyest alkalmával 

délután 6,30 órától lesz az ünnepi istentisz-
teletünk, ekkor kerül sor a gyermekek kará-
csonyi ünnepélyére is. 

• Ünnep elsı napján 11 órától ünnepi isten-
tisztelet lesz, megterítjük az úrasztalát is. 
Délután Mezıújlakon tartjuk meg a kará-
csonyi istentiszteletet. 

• Karácsony másodnapján a szokásos idı-
pontban kezdıdnek gyülekezeti alkalmaink, 
11 órától, valamint délután fél négytıl. Ka-
rácsony harmadnapján délelıtti istentiszte-
lettel zárjuk az ünnepkört.  

• Óév estéjén 18,30 órakor búcsúztatjuk az 
esztendıt, január elsején és másodikán 
pedig egyaránt a vasárnapi program szerint 
találkozhatunk Isten házában. 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten házá-
ba, hogy együtt ünnepelhessünk.  

A hónap igéje:A hónap igéje:A hónap igéje:A hónap igéje:    

Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek    Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek    Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek    Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek    

öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az úr Krisztus, a Dávid öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az úr Krisztus, a Dávid öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az úr Krisztus, a Dávid öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az úr Krisztus, a Dávid 

városábanvárosábanvárosábanvárosában. M
ez

ık
öb

öl
kú

ti 
so

ro
k

M
ez

ık
öb

öl
kú

ti 
so

ro
k

M
ez

ık
öb

öl
kú

ti 
so

ro
k

M
ez

ık
öb

öl
kú

ti 
so

ro
k     

2
0
0
4
 
K
A
R
Á
C
S
O
N
Y
A
 

1. szám 

I. évfolyam 



Ajándékok, amelyek nem kerülnek semmibe 
 

egy jót szólni * egy beteget felvidítani * valakinek kezet nyújtani * óvatosan csukni be az 
ajtót * apróságoknak örülni * mindenért hálásnak lenni * jó tanácsot adni * egy levél 

megírásával örömet szerezni * apró túlzásokon nem rágódni * jogos panaszt nem me-
legíteni fel újra * nem tenni szóvá, ha a másik hibázik * nem elutasításnak venni, ha a 

háttérbe szorulunk * levert hangulatot nem venni komolyan * nem sértıdni meg egy fél-
resikerült szón * megtalál-

ni az elismerı, dicsérı 
szót a jóra * együttérzı 
szó a megalázottaknak * 

egy-egy tréfás szó a 
gyermekeknek * elismerni 
az elkövetett helytelensé-
get * örülni a holnapi nap-
nak * bizonyos dolgokra 
aludni egyet * mindenre 
rászánni a kellı idıt és 
gondot * és mindenkihez 
SZERETETTEL lenni. 

• 2004. október 7-én került sor a Dési Egyházmegye vezetıinek látogatására, esperesi vizitáció 
alkalmával. Vendégeink voltak Gudor Lajos esperes, Szakács János missziói elıadó, valamint 
Márton János számvevı. 

• Október 10-én volt az egyetlen idéni kereszte-
lés egyházközségünkben. Sütı Ferenc és Ibo-
lya negyedik gyermeküket, András Lórántot 
hozták az Isten házában, hogy részesüljön a 
szent keresztség sákramentumában. E helyrıl 
is kívánjuk Isten áldását gyülekezetünk legfiata-
labb tagjának életére. 

• Reformáció ünnepén megterítettük az ÚR asz-
talát. Ezen alkalommal az úrvacsora jegyeivel 
élt a Tanyán 7 személy, a templomban 46-on, 
Mezıújlakon pedig 5 lélek.  

• November 19-én a Beszterce környékén szol-
gáló lelkipásztorok készültek együtt lelkészi kol-
légium keretében a bőnbánati héten és adventi 
vasárnapokon elhangzó prédikációkra. Ezen alkalom-
mal szolgált Molnár Endre magyarberétei lelkipásztor.  

• December 11-én kísértük utolsó földi útjára Király Katalin 83 évesen elhunyt testvérünket. A 91. 
Zsoltár alapján szólt Isten Igéje a gyászolókhoz: Hosszú élettel elégítem meg ıt, és megmu-
tatom néki az én szabadításomat. 

2. oldal 

Események 

Az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe ... 

Mezıköbö lkút i  sorok  

Az óvodásokhoz és az iskolásokhoz jött a Mikulás! 



1 .  SZÁM 

Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, 
mert a napok gonoszok—írja Pál apostol az 
efézusi gyülekezet tagjainak. A keresztyén 
ember számára Isten Igéje az Élet igéje, 
ezért fontos számára hallgatni, egyre jobban 
megismerni, és nem utolsó sorban engedel-
meskedni az Igének.  

Református egyházunk 
már a XVI. században fel-
ismerte az Ige megismeré-
sének fontosságát, azóta is 
különféle módon és sok al-
kalommal hirdetjük Isten 
beszédét.  

Gyülekezeti életünk legfon-
tosabb alkalma az isten-
tisztelet. Ennek központjá-
ban a prédikáció van, he-
lyet kap mellette az imádság és az éneklés 
is. Az egyre elvilágiasodóbb nyugati egyhá-
zakban vasárnaponként egy istentisztelet 
van, ezen is nagyon gyakran üres padokhoz 
szól a lelkipásztor. Erdélyben vasárnapon-
ként két istentiszteletet tartunk, mert a va-
sárnap a maga egészében az ÚR napja, ami-
kor a templomon kívül is Isten dicsıségére 
igyekszünk idınket eltölteni, és ha alkalom 
van, áron is megvesszük. Mezıköbölkúton 
délelıtt többen vagyunk templomban, mint 
az országos átlag, délután azonban nagyon 
hasonló a helyzet az említett nyugati egyhá-
zakhoz.  

Szombat este is van istentisztelet, noha ezt 
egyetlen kivételtıl eltekintve senki nem lá-

togatja. Nem tartjuk szükségesnek elcsendesedni a 
hét végén, és közösen kérni Isten áldását a vasár-
napi istentiszteletekre.  

Október eleje óta hirdetve voltak a bibliaórák. An-
nak alkalma a bibliaóra, hogy a Biblia üzenete kö-
zel kerüljön hozzánk. Kérdéseket lehet feltenni, 

nehezebben érthetı igehelyeket lehet meg-
beszélni. Senki nem jött egyetlen alkalomra 
sem. Ezt nagyon szomorúan kell majd beír-
ni az év végi jelentésbe, amikor a gyüleke-
zet életérıl számadatokban is be kell szá-
molni. Mezıköbölkúton bibliaórára jár nul-
la lélek, ez a gyülekezet nulla százaléka.  

Az egyetlen alkalom az említetteken kívül 
a vallásóra, ahova a gyermekek legnagyobb 
része rendszeresen eljön. Az a reménysé-
günk, hogy ha ez a gyermeksereg hallgatja 

Isten dolgait, talán megszereti Isten igéjét, és 
majd felnıtt korában is szívesen részt vesz  min-
den gyülekezeti eseményen.  

Sok lehetıség van még arra, hogy áron is megve-
gyük az alkalmatosságot. Lehetne beszélni presbi-
teri bibliaórákról, nıszövetségi alkalmakról, ifjúsá-
gi bibliaórákról, és még sok más igei találkozásról. 
De ha a meglévı 3-4 alkalom közül is mindössze 
egyre van igénye a közösségnek, ez a tény elbátor-
talanít más alkalmak bevezetésétıl.  

Ha Isten megsegít bennünket, januártól ismét lesz 
hetente három istentisztelet, bibliaóra. Testvére-
ink, nem más, mint Isten szólít fel minket igéjé-
ben: Áron is megvegyétek az alkalmakat.  

    
Áldott légy, Te örök felséges, mindenható ÚR Isten, aki en-
gemet ifjúságomtól fogva táplálsz. Aki adsz eledelt minden 
testnek, töltsd be örömmel minekünk Te híveidnek szívüket, 
hogy minden elégségünk meglévén, bıvölködjünk minden jóval, 
a mi Urunk Jézus Krisztusban, kivel teneked és a Szentlé-
lekkel dicsıség, tisztesség, birodalom, mindörökkön örökké 
Ámen.  
 Chrysostomus (344-407) 

3 oldal 

Gyülekezeti alkalmak 

Imasarok 



Gyertya fénylikGyertya fénylikGyertya fénylikGyertya fénylik    

    

Gyertya fénylik karácsonyfa ágán.Gyertya fénylik karácsonyfa ágán.Gyertya fénylik karácsonyfa ágán.Gyertya fénylik karácsonyfa ágán.    

Az ünnepen oly sok öröm vár rám!Az ünnepen oly sok öröm vár rám!Az ünnepen oly sok öröm vár rám!Az ünnepen oly sok öröm vár rám!    

Szép ajándék, finom falat, játék…Szép ajándék, finom falat, játék…Szép ajándék, finom falat, játék…Szép ajándék, finom falat, játék…    

----    De a szívem Valakire vár még!De a szívem Valakire vár még!De a szívem Valakire vár még!De a szívem Valakire vár még!    

Istentisztelet Vasárnap 11 

Istentisztelet Vasárnap 1530 

Istentisztelet Szombat 18 

Bibliaóra Csütörtök 18 

Kátéóra Szombat 11 

Vallásóra Vasárnap 16 

Gyülekezeti alkalmainkGyülekezeti alkalmainkGyülekezeti alkalmainkGyülekezeti alkalmaink    

    

Jézusom, Te kedves égi Gyermek, Jézusom, Te kedves égi Gyermek, Jézusom, Te kedves égi Gyermek, Jézusom, Te kedves égi Gyermek,     

Gazdag az lesz, aki Téged nyer meg.Gazdag az lesz, aki Téged nyer meg.Gazdag az lesz, aki Téged nyer meg.Gazdag az lesz, aki Téged nyer meg.    

Aki Téged befogad szívébe,Aki Téged befogad szívébe,Aki Téged befogad szívébe,Aki Téged befogad szívébe,    

Azt befogadod Te is az égbe!Azt befogadod Te is az égbe!Azt befogadod Te is az égbe!Azt befogadod Te is az égbe!    

        Siklós JózsefSiklós JózsefSiklós JózsefSiklós József    

Ha Isten is úgy akarja és megsegít bennünket,  
• Szeretettel hívunk és várunk mindenkit meghirdetett istentiszteleti alkalmainkra. 
• Karácsony másodnapján, vasárnap a délelőtti istentisztelet után közgyűlést tartunk. 

A közgyűlés egyetlen napirendi pontja a megüresedett presbiteri tisztségek betölté-
se. 

• Januárban kezdődik a családlátogatás. Ennek célja az ismerkedés, személyes be-

Kapható a Református  
Falinaptár a 2005. Esztendıre 

a lelkészi hivatalban. 

Bölcs mondás. 
Az ÚR Jézus nem egyszer úgy el volt foglalva, hogy evésre sem ju-
tott ideje, de sohasem volt annyira elfoglalva, hogy imádkozásra ne 
lett volna ideje.  
   Vida Sándor 


