
A napkeleti bölcsek látogatása az 
egyik legismertebb és legkedvesebb 
karácsonyi történet. Mindnyájan bi-
zonyára gondolkodtunk már azon, 
hogy milyen is lehetett számukra az 
új csillagot felfedezni. Milyen buz-
gón kereshették bölcs könyveikben, 
hogy mit is jelent az új csillag. Ma-
radhattak volna a felfedezés örömé-
vel otthon, feljegyezték volna az égi 
jelenséget, esetleg az akkori tudomá-
nyos világ tudtára adták 
volna, hogy mit észleltek 
kutatásaik során. İk 
azonban fontosnak 
tartották a megszü-
letett Király meg-
látogatását, a vele 
való találkozást. 
Ezért vállalták az 
utat az ismeretlen 
felé, de a csillag 
vezetésével.  

Jézus születése ma 
minden ember elıtt 
közismert, karácsonyi 
öröme viszont annak 
lesz, aki „felkeresi” a megszületett 
Királyt, aki İhozzá jön.  

Mit jelent ma Jézushoz jönni? Maga 
Jézus Krisztus mondta el nekünk, 
hogy hol és miként lehet Vele talál-
kozni.  

İ így tanított: Mert a hol ketten vagy 
hárman egybegyőlnek az én nevem-
ben, ott vagyok közöttük. A gyüleke-
zet közösségében jelen van az ÚR.  

Arról is tanít minket a Biblia, hogy 
Jézus maga az Ige, valahányszor 
halljuk Isten Igéjét a templomban, 
rádióban, otthoni bibliaolvasásunk 
alkalmával, mindannyiszor alkal-
munk van Jézussal találkozni.  

Jézus Krisztus földi születésének 

célja a mi megváltásunk volt. Ezt 
pedig a kereszten szerezte meg szá-
munkra, testének megtöretése és 
vérének kiontatása által. És azért, 
hogy a megváltás csodájára minket 
emlékeztessen, és emlékezve hitün-
ket erısítse, İ maga hagyta ránk az 
úrvacsora parancsát és lehetıségét. 
Valahányszor az úrasztalához járu-
lunk, alkalmunk van Jézussal talál-
kozni.  

J é z u s 
Krisztus 

n e v é -
b e n 
j ó t 
cse-

lekedni, egy újabb 
lehetıség a Vele való találkozás-

ra. Mert İ mondta, hogy amennyi-
ben eggyel a legkisebbek közül jót 
tettünk, akár betegágyánál látogat-
tuk meg, akár szomorúságában vi-
gasztaltuk, akár csak egy pohár vi-
zet adtunk, de Jézus nevében, akkor 
ezt Jézussal tettük.  

A napkeleti bölcsek ajándékot hoz-
tak a megszületett Királynak. Talán 
a legkisebbek is meg tudják nevez-
ni ezeket: arany, tömjén és mirha. 
Ma a legnagyobb ajándék, ahogy a 
költı mondja, az, ha megüresítem 
szívemet. Azaz helyet készítek szá-
mára, hogy lakhasson a szívemben, 
az életemben.  

(Folytatás a  2. oldalon) 

Karácsonyi gondolatok …  
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4. Szám (5) 

II. évfolyam 



2. oldal Mezőköbölkú t i  so rok  

Az ajándékok átadását azonban 
valami megelızi az Igében. Így írja 
Máté evangéliuma, Káldi György 
fordítása szerint: földre borulva 
hódoltak neki. Idıs korú, nagy tu-
dású, bölcs emberek földig hajol-
nak egy kisgyermek elıtt. Mert ık 
tudják, hogy akit imádnak, az nem 
egy a sok kisgyermek közül, ha-
nem İ valóban Király, és méltó az 
imádatra. Hódolat nélkül nincs ér-
telme az ajándéknak.  

Az új énekeskönyv egyik szép ka-
rácsonyi éneke így szólítja fel a 
karácsonyt ünneplı közösséget: Ó, 
jöjjetek imádjuk az Úr Krisztust.  

Jézus Krisztusról mondja a Zsidók-
hoz írt levél, hogy imádja ıt Isten 
minden angyala. A Jelenések 
könyve pedig arról ír, hogy a meg-
öletett Bárányt, azaz Jézus Krisz-
tust minden mennyei lény, 
kérubok, vének, lelkes állatok egy-
aránt imádják.  

Az emberek között azonban kétféle 
magatartás létezik. Vannak, akik 
ma imádják Isten Fiát, mert meg-
üresítette önmagát, értünk született 
a földre, értünk szenvedett és szá-
munkra szerezte meg az üdvössé-
get.  

A másik magatartás pedig azoké, 
akik İt imádni fogják. Mert máso-
dik eljövetelekor mindenki felis-
meri, hogy İ valóban Úr és Király, 
és minden térd meghajol majd elıt-
te, de ekkor már nincs lehetıség a 
kegyelem elfogadására.  

Bár mindnyájan szívbıl énekel-
nénk: Úr Jézus, ki ez napon éret-
tünk születtél, Csak tégedet illet 
szívünk tisztelete! Isteni Gyermek, 
testet öltött Ige! Ó, jöjjetek, imád-
juk, Ó, jöjjetek, imádjuk, Ó, jöjje-
tek, imádjuk az Úr Krisztust!  

Karácsonyi gondolatok …  
(Folytatás az 1. oldalról) 

 

 

Köszönet és jókívánságKöszönet és jókívánság   
Az új egyházi rendtartás szerint 
minden harmadik évben presbi-
terválasztásra kerül sor, ekkor a 
presbitérium felét választja meg a 
gyülekezet. A megbízatás hat év-
re szól.  

Mezıköbölkúton a presbitérium-
nak 12 tagja van. Így hat presbiter 
tovább szolgál még három évig, 
ezek: Lakatos István, Nagy Mi-
hály, Rigó György, Lakatos Ist-
ván, Lakatos György és Deák 
György.  

Melléjük az egyházközségi köz-
győlés másik hat presbitert vá-
lasztott hat évre, személy szerint: 
Lakatos Ödön, Lakatos Mihály, 
Móriczi György, Bocskai András, 
Rigó Zoltán és Deák Dániel. Pót-
presbiter Deák Gyula. 

Köszönet illeti azokat, akik eddig 
szolgáltak presbiterként, az új 
választás alkalmával pedig nin-
csenek többé az egyházi vezetés 
soraiban. E helyrıl is köszönetet 
mondunk eddigi munkásságukért 
a következı presbitereknek: Foris 
Ferenc, Lakatos Mihály, Nagy 
István, Lakatos János. Meg va-
gyunk gyızıdve, hogy egyházun-
kat továbbra is támogatni fogják, 
gyülekezeti alkalmainkon ezután 

is rendszeresen találkozunk.  

Az új presbitérium január elsejétıl 
kezdi meg mandátumát, ezen a 
napon teszik le az újonnan vá-
lasztottak a gyülekezet színe elıtt 
a presbiteri esküt.  

Az elsı győlés alkalmával vá-
lasztja meg a presbitérium az új 
gondnokot, akinek megbízatása 
ugyancsak három évre szól.  

Szeretnénk eredményes szolgá-
latot és sok áldást kívánni a pres-
bitereknek, ezt azonban legjob-
ban Péter apostol fogalmazta 
meg, kérés és ígéret van levelé-
ben,  idézzük: A közöttetek levı 
presbitereket tehát kérem én, a 
presbitertárs és Krisztus szenve-
désének tanúja, valamint eljöven-
dı dicsıségének is részese: le-
geltessétek az Isten közöttetek 
levı nyáját; ne kényszerbıl, ha-
nem önként, ne nyerészkedésbıl, 
hanem készségesen; ne is úgy, 
mint akik uralkodnak a rájuk bí-
zottakon, hanem mint akik példa-
képei a nyájnak. És amikor meg-
jelenik a fıpásztor, elnyeritek a 
dicsıség hervadhatatlan koszorú-
ját. Isten segítsen mindnyájunkat 
ezzel az önzetlenséggel szolgálni 
az anyaszentegyházban, és te-
gyen mindenkit bizonyossá az İ 
jutalmának elnyerése felıl.  

Az óvodában és az iskolában járt a Mikulás... 
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Alázatosan könyörgök, Uram, szívembıl könyörgök. Idvezítım, szenvedésedért könyörgök, Vi-
gasztalóm: ne vesszen rajtam kárba annyi kiontott drága vér, hanem legyen minden bőnöm bocsá-

natára. Mert a szent keresztségben részesülésem napjától mind mostanig vá-

gyódom bőneim bocsánatára, és panaszolom vétkeimet elıtted, én Uram. 
Bőnbocsánatra vágyom azért is, mert megbántottam és megszomorítottam né-

pedet. Te légy az én erısségem most és végsı órámig, hogy az ellenség erıt ne 
vegyen rajtam.  

Savonarola Jeromos (1452-1498) 

3 oldal 

Imasarok 
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AugustinusAugustinusAugustinusAugustinus        

Eltávoztak közülünk 

Két asszonytestvérünktıl búcsúztunk el az év 
utolsó negyedében.  

Október 29-én az Ige a Jób könyve alapján 
szólt Kis Eszter koporsója elıtt arról, hogy 
Isten gyermekei vigasztalják egymást. 82 
évet élt, az utolsó hónapokban ágyban fekvı 
beteg volt. 

November 10-én Kis Kati 80 éves testvérnın-
ket kísértük ki utolsó földi útjára. Az Ige a 90 

Zsoltár alapján szólította 
meg a gyászolókat. Pór-
ból vétettünk, porrá kell 
lennünk, de csak porsá-
torunk bomlik el, lelkünk 
Istenhez tér, ha  hitben 
élünk.  

Nyugodjanak békében, 
Isten vigasztalja a gyá-
szolókat.  

KeresztelésKeresztelésKeresztelésKeresztelés    

Örvendetes eseményre került sor december 11-én. Az év utolsó hónapjában volt az elsı és egyetlen 
keresztelés. Nagy Gyula és Emma második gyermeküket, Adorjánt hozták el Isten és a gyülekezet 
színe elé. Kíván-
juk, hogy Isten 
áldja meg az új-
szülöttet, adjon 
erıt és bölcses-
séget szülıknek, 
keresztszülık-
nek, hogy ígére-
tükhöz híven Is-
ten ismeretében 
neveljék gyer-
mekeiket.  



A II. Helvét Hitvallás.  
3. fejezet: Isten, az Ő egysége és  
a Szentháromság 
Hisszük és tanítjuk, hogy az Isten lényege 
vagy természete szerint egy, aki önmagától 
létezik, magának mindenre elégséges, látha-
tatlan, testetlen, véghetetlen, örökkévaló, 
minden dolognak, mind láthatóknak, mind 
láthatatlanoknak teremtője, a legfőbb jó, élő 
és mindent éltető és megtartó, mindenható 
és tökéletesen bölcs, kegyelmes vagy irgal-
mas, igazságos és igazmondó… 

Mindamellett hisszük és tanítjuk, hogy 
ugyanebben a véghetetlen, egy és oszthatat-
lan Istenben elválaszthatatlanul és elegyítet-
lenül a következő személyek különböztet-
hetők meg: Atya, Fiú és Szent Lélek, még 
pedig úgy, hogy az Atya öröktől fogva 
nemzette a Fiút, a Fiú emberi szóval ki nem 
fejezhető módon született, a Szent Lélek pe-

dig mindkettőtől származik, még pedig öröktől fogva, és mindkettővel együtt imádandó, úgy, 
hogy nincs három Isten, hanem van három, ugyanazon lényegű, egyaránt örökkévaló és egyenlő 
méltóságú személy, amelyek megkülönböztethetők ugyan tulajdonságaik szerint és sorrendben 
megelőzik egyik a másikat, de nem valamely egyenlőtlenség alapján… 

Egyszóval elfogadjuk az Apostoli hitvallást, mely minket az igaz hitre tanít… 

Kárhoztatunk minden olyan eretnekséget és eretneket, akik azt tanítják, hogy a Fiú és a Szent Lé-
lek csak név szerint Isten, vagy hogy van a Szentháromságban teremtett és a másiknak szolgáló 
vagy alárendelt személy, szóval hogy van 
benne valami nem egyenlő, nagyobb vagy ki-
sebb, testi vagy testileg elképzelt, jellemére 
vagy akaratára nézve különböző, vagy elegyí-
tett, vagy magábanálló elem… 

 

Karácsony 

(részlet) 

 

Legalább húsz fok hideg van, 

szelek és emberek énekelnek, 

a lombok meghaltak, de született egy ember… 

 

… Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég,  

s az újszülött rügyező ágakkal 

lángot rak a fázó homlokok mögé. 

 

    József Attila 

Ünnepi IstentiszteleteinkÜnnepi IstentiszteleteinkÜnnepi Istentiszteleteink   

 

Dec.24. karácsonyest  17 óra 

Dec.25. karácsony I. nap 11 óra 

Dec.26. karácsony II. nap 11 óra 

    1530 óra 

Dec.27. karácsony III. nap 11 óra 

Dec.31. óév   17 óra 

Jan.1. újév    11 óra 

    1530 óra 


