
I sten az özönvíz után ígérte meg 
Noénak, de az emberiségnek is, 
hogy nem lesz többé víz általi teljes 
pusztulás. Az ígérethez azt is hozzá 
tette az ÚR, hogy nem szőnik meg a 
nap és éjszaka váltakozása, valamint 
megmaradnak az évszakok is.  Noha 
a mai ember a tudományok fejlıdé-
se és ezáltal ismereteinek kiszélese-
dése által ma már számos jelenség 
magyarázatát ismeri, a mai keresz-
tyének azt is tudják, hogy a ma már 
megmagyarázható természeti jelen-
ségeket Isten rendelte el, és a négy-
száz éves hitvallás ma is érvényes 
megfogalmazása szerint Isten min-
denható és mindenütt jelen való ere-
je a mennyet és a földet minden te-
remtménnyel együtt mintegy kézen 
tartja és igazgatja, és minden az İ 
atyai tanácsából és akaratából jön.  

Senki közülünk ma már 
nem kételkedik abban, 
hogy tél után nyár követ-
kezik majd, akkor is, ha 
a nyár néha korábban, 
máskor késıbb köszönt 
be. Afelıl sincs kétség, 
hogy az éjszakára nap 
jön majd,  s hányszor 
jelentett már álmatlan és 
átszenvedett éjszakán 
reménységet, tőrésre is 
erıt ez a tudat, hogy az 
éjszaka nem örök, pár 
óra, néhány perc olykor 
és ismét nappal lesz.  

Ha az Isten ígéretét nem 
csak félig olvassuk, ak-
kor ugyanebben a mon-

datban találjuk azt is, hogy míg 
a föld lesz, addig nem szőnik 
meg a vetés és az aratás.  

Sok mai ember, nem ok nélkül, 
de hajlamos a túlzott borúlátás-
ra, idegen szóval pesszimiz-
musra. A felsorolt okok között 
elsı helyet foglal el az idıjárás, 
sok, vagy kevés esı, meleg, 
stb. Aztán az elavult munka-
módszerek, pénzhiány követ-
keznek a sorrendben.  

Isten amikor azt ígérte, hogy 
nem szőnik meg a vetés és az 
aratás, bizonyára nem arra 
akart tanítani csupán, hogy a 
mindennapi kenyérért vetni 
kell, és igyekezzünk az aratást 
is idejében elvégezni, amennyi-
re az idı engedi. Hanem az ÚR 
az İ gondviselı szeretetére 

(Folytatás a  2. oldalon) 

Nyári gondolatok 
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1. Szám (2) 

II. évfolyam 

Istentiszteleti 

alkalmaink:  

• Szombat este 20 
óra 

• Vasárnap 11 óra 

• Vasárnap 1530 
óra. 

 

Jézus mondta: Valaki azért 
hallja én tılem e beszédeket, 
és megcselekszi azokat, ha-
sonlítom azt a bölcs ember-
hez. 



2. oldal Mezőköbölkú t i  so rok  

MegkésettMegkésett  emlékezés emlékezés   

és köszönetés köszönet  
 

Ebben az évben február 20—27 között tartottuk meg 
Mezıköbölkúton az egyetemes imahetet, melynek központi üze-
nete a 2.Kor.3,11 alapján ez volt: Mert más fundamentumot sen-
ki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus. 

Az imahét hétköznapjain vendéglelkipásztorok hirdették Isten 
Igéjét. A nyári fárasztó munkanapokon jól jön visszaemlékezni 
egy-egy imaheti találkozásra, igei üzenetre, templomi csendes-
ségre. Ezt a célt szolgálja az alábbi képsor.  

akarta felhívni figyelmünket, irá-
nyítani bizalmunkat. Arra, hogy 
nem szükséges feleslegesen aggo-
dalmaskodnunk, ne a meteorológu-
sok, politikusok, ilyen vagy amo-
lyan tudósok véleménye szerint 
c s ü g g e d j ü n k  é s 
reménytelenkedjünk. Évezredek 
óta hő és igaz Isten Igéje, İ meg-
tartotta ígéretét, s amennyire biztos 
az, hogy éjszakára nappal követke-
zik, annyira bizonyosak lehetünk 
afelıl is, hogy a mindennapi ke-
nyerünket Isten kirendeli, mindazt, 
amire e földi léthez szükségünk 
van, İ ráadásként adja azoknak, 
akik az İ országát és igazságát ke-
resik. Dávid királynak üldözésben 
is volt része, az éhséget is ismerte , 
mégis azt írja egyik zsoltárában, 
hogy gyermek voltam, meg is vén-
hedtem, de nem láttam, hogy elha-
gyottá lett volna az igaz, a magzat-
ja pedig kenyérkéregetıvé. Pál 
apostol pedig arról ír egyik levelé-
ben, hogy ismerıs vagyok a jólla-
kással is, az éhezéssel is, a 
bıvölködéssel is, a szőkölködéssel 
is. És ugyanabban a levélben 
mondja azt is, hogy örüljetek az 
ÚRban, és arra is felszólítja olva-
sóit, hogy semmi felıl ne aggódja-
tok.  

A keresztyén ember nem aggódik, 
és reménységét nem az idıjárás 
szerint, és fıleg nem emberi jósla-
tok szerint igazítja. Az istenfélı 
ember bizonyos afelıl, hogy lesz 
aratás, lesz kenyér, mindaz meg-
lesz, amire igazán szükségünk van. 
Nem azért, mert mi mindent meg 
tudunk oldani, hanem azért, mert 
Isten megígérte, és az İ ígéretei 
igazak, beteljesednek. Hála legyen 
mindezért a mi Istenünknek.  

 

  

Nyári gondolatok (Folytatás az 1. 
oldalról) 

 

hétfı 

Szabó László 
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kedd 
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szerda ↑ 
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Zöld György 
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1.  Szám (2)  

Á prilis 9-én ünnepi istentiszteletre 
került sor a Mezőköbölkúti Refor-

mátus Egyházköz-
ségben. Isten áldását 
kérte megkötött há-
zasságára egy ifjú 
pár. A vőlegény Bá-
l i n t  L e v e n t e 
Cegőtelkéről,  a 
menyasszony hely-
b é l i ,  L a k a t o s 
Delinke. Magyar te-
lepülések viszonyla-
tában szomszédfalu-
n a k  m o n d h a t ó 
Cegőtelke.  

Az esztendő első felében ez volt az egyet-
len házasságkötés, ezért is  számított az 
esemény különös örömnek.  És öröm volt 
azt is hallani a fiatal házasoktól, hogy az 
egyházi életbe is szeretnének bekapcsolód-
ni, mert hitük szerint Isten vezette őket 
egymáshoz, és ezután is Isten áldását kérik 
házaséletükre.  

Amiért az örömünnep legalábbis szá-
munkra nem teljes, az a címben szereplő 
veszteség. Az, hogy az új család 

Cegőtelkén él, az ottani egyház tagja ezután.  

Sajnos, Köbölkúton egyre kevesebb az új háza-
sok száma, sok fiatal legény nem találja meg éle-
te párját, a lányok pedig házasságkötés után el-

költöznek.  

Leventének és Delinké-
nek kívánjuk Isten áldá-
sát életükre, legyen ez-
után közös imádságuk 
Isten felé az esküvőn 
elhangzott ige: Most 

azért ha kedvet találtam 

szemeid előtt, mutasd meg 

nékem a te útadat, hogy 

ismerjelek meg téged, hogy 

kedvet találhassak előtted.  

 

Áldott légy, kegyes és könyörülı ÚR Jézus Krisztus, a halálnak meg-
gyızıje, kegyelemnek adója, minden szomorodottaknak reménysége és vi-
gasztalója, könyörülj énrajtam és vigasztalj meg engem, minden én nyomo-
rúságimban, a Te kegyes jóakaratod szerint, a Te szentséges nevedért, ki 
Jézusnak hivattatol, ki áldott és szent vagy mindörökké Ámen. 

      Clairvauxi Bernát  (1090-1153) 

3 oldal 

Örömünnep, de veszteség is 

Imasarok 

Mosolygó arcot kinek van ereje megütni? 

A mosolyt senkinek sincs bátorsága összetörni. 

Mosolyra mosoly a válasz. Majdnem mindig.  

A mosolyban a szeretet bujkál. 

A kezed nyújtani nem mindig mered, 

de mosollyal bárkihez közeledni mersz.  

Ha mosolygó ember köszön rád,  

szíved felderül és mondod, jöjj közelebb.  

Mácz István 



ABFR 
Idısebbek bizonyára tud-
ják, mit jelent a címben 
szereplı rövidítés. Nem is 
olyan régen még gyakori 
szokás volt a sírkövekre 
vésetni ezt a négy betőt. 
Ma inkább azt olvashatjuk 
sírköveken, hogy örökre 
emlékezünk, pedig a mi 
életünk sem örök, vagy 
gyakran azt, hogy nyugod-
janak békében az elköltö-
zött szeretteink. A testük 
valóban visszatér az anya-
földbe, és ilyen értelemben 
minden földi fáradságtól és 
szenvedéstıl megnyugszik, de az ember több, mint test.  

A régi sírköveken szereplı ABFR azt jelenti, hogy A 
Boldog Feltámadás Reményében. Elıdeink úgy te-
mették el halottaikat és siratták el ıket, hogy nem vol-
tak teljesen reménytelenek, sem tudatlanok, hanem is-
merték és hitték Isten igéjét, ígéretét, és komolyan vet-
ték azt, hogy hiszem bőneink bocsánatát, testünk feltá-

madását és az örök életet. 

Az eltelt fél esztendıben több testvérünktıl is el kellett 
búcsúzzunk. Amikor most megemlékezünk róluk,      

szeretnénk a boldog feltámadás reményében em-
lékezni.  

 

Elköltözött testvéreink: 

• Április 20-án temették Somkeréken Kis 
Zsuzsát. Ahogyan szinte észrevétlenül élt közöt-
tünk, olyan észrevétlen volt súlyos betegsége 
idején való távozása, majd pedig halála is.  

• Április 23-án Kis  Katalin 79 évesen el-
hunyt testvérünket kísértük utolsó földi útjára. 
A temetésen részt vevı négy lelkipásztor jelenlé-
te is bizonyította, olyan egyháztaggal lettünk 
szegényebbek, akit áldozatkészségéért, szolgála-
táért, gyakorlatban megélt szeretetéért tisztel-
tünk.  

• Május 4-én Kis Zsiga temetésére került 
sor. 80 esztendıt élt. Az utolsó idıben többnyire 
egyedül volt, egyedül akkor is, amikor eltávozott 
közülünk. 

• Július 16-án Lakatos Anna megfáradt testét 
adtuk át az anyaföldnek. 88 évet élt, küzdött, fá-
radt, szeretett, remélt, míg Isten hazahívó szava 
szólította ıt.  

 A gyászolóknak Isten vigasztalását 
 kívánjuk. 

Fénymásoló 

 

Szeretettel hozzuk minden kedves testvé-
rünk tudomására, hogy svájci testvéreink 
támogatták egyházunkat egy fénymásoló 
megvételére szükséges összeggel. A fény-
másoló a parókián található, akinek szük-
sége van bármilyen másolatra, bizalommal 
jöjjön, mindenkit szí-
vesen kiszolgá-
lunk.  

Szeretettel hívjuk fel kedves testvéreink 

figyelmét, hogy még mindig vannak, 

akik nem fizették ki az aratás árát a ta-

valyi esztendıre!! Kérjük, amint tehetik, 

törlesszék tartozásukat.  

Amit ma teszünk döntés arról, 

hogy milyen lesz a világ holnap.

 Marie von Ebner-Eschenbach 

A mezıújlaki református templom. Négy 
református lélek van még Újlakon..  


