
Ü 
nnepre, ünnepekre készü-
lünk. Isten segítségével jú-
niusban két alkalommal is 
ünnepi istentiszteletre hívo-

gatnak a harangok. Negyedikén pün-
kösd ünnepe lesz, egy héttel késıbb 
pedig hálaadó istentiszteletet tartunk 
a templom felszentelésének tíz éves 
évfordulója alkalmával.  

A Példabeszédek könyvének igéi 
alapján elmondhatjuk: ideje van a 
hétköznapi fáradozásainknak és ide-
je van az ünneplésnek. Szükséges, 
hogy a mindennapi kenyérért dol-
gozzunk, de mielıtt ezt tennénk, Is-
tentıl kell kérnünk azt, és a munkál-
kodáshoz szükséges erıt, lehetısé-
get. És arról sem feledkezünk meg, 
hogy „nemcsak kenyérrel él az em-
ber”, Isten Igéje is 
életünk alapszük-
ségeihez tartozik.  

Ünnepre készü-
lünk. Istentisztele-
ti alkalmakra, 
amikor a jeruzsá-
lemi csodáról fo-
gunk hallani, ami-
kor arra emléke-
zünk, hogy Isten 
Szentlelke hogyan 
töltetett ki, ho-
gyan munkálko-
dott az elsı ke-
resztyének idején, 
milyen jelentısé-
ge volt az elsı pünkösdnek a tanítvá-
nyok életében vagy az egyház meg-
alakulásában. 

Arra gondolhatnánk, lehet, némelyek 
arra is gondolnak, hogy az egyházi 
ünnepek is csupán emlékezı alkal-
mak. Felidézzük az ünnephez kap-
csolódó eseményeket, példaértékő-
nek emeljük ki az akkoriak magatar-

tását, esetleg arra szólítunk fel, 
hogy igyekezzük ma is olyan szel-
lemiséggel, odaadással, nyitottság-
gal élni, törekedni valamilyen ügy 
érdekében, igyekezzünk értékeinket 
megtartani, mindazt ami szép és 
hasznos, azt vigyük tovább.  

Sok igazság van a fentiekben, még-
is, hisszük, hogy egyházi ünnepe-
ink ennél többet jelentenek. Nem 
azért, mert jobban megszervezzük, 
vagy mert különb emberek va-
gyunk, hanem azért, mert ünnepe-
ink lényege több, mint az emléke-
zés. Nézzük ezt a pünkösd ünnepe 
kapcsán.  

Pünkösd azóta ünnep, mióta Jézus 
Krisztus mennybemenetele utáni 
tízedik napon elküldte a Szentlel-

ket. Ez elıször Jeruzsálemben töl-
tetett ki, a Jézus követıinek kicsiny 
közösségére. Jelek is kísérték a Lé-
lek jövetelét, szél zúgása, tüzes 
nyelvek megjelenése, a tanítványok 
nyelveken szólása igazolta, hogy itt 
egy csodás isteni esemény történt. 
Még aznap sokan csatlakoztak a 

(Folytatás a  2. oldalon) 

Jövel Szentlélek ÚR Isten…  

Leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszállt Leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszállt Leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszállt Leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszállt 

kezdetben. (Ap.Csel.11,15)kezdetben. (Ap.Csel.11,15)kezdetben. (Ap.Csel.11,15)kezdetben. (Ap.Csel.11,15)    M
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2. Szám (7) 

III. évfolyam 

Június 11Június 11Június 11Június 11----én hálaadó istentiszteletre kerül sor én hálaadó istentiszteletre kerül sor én hálaadó istentiszteletre kerül sor én hálaadó istentiszteletre kerül sor 
gyülekezetünkben. Tíz éve fejezıdött be az új gyülekezetünkben. Tíz éve fejezıdött be az új gyülekezetünkben. Tíz éve fejezıdött be az új gyülekezetünkben. Tíz éve fejezıdött be az új 

templom építése, 1996 június elsı vasárnapján templom építése, 1996 június elsı vasárnapján templom építése, 1996 június elsı vasárnapján templom építése, 1996 június elsı vasárnapján 
volt a felszentelés. volt a felszentelés. volt a felszentelés. volt a felszentelés.     

Szeretnénk hálát adni a mi Urunknak a templo-Szeretnénk hálát adni a mi Urunknak a templo-Szeretnénk hálát adni a mi Urunknak a templo-Szeretnénk hálát adni a mi Urunknak a templo-
mért, az abban elhangzó Igékért, az ott tapasz-mért, az abban elhangzó Igékért, az ott tapasz-mért, az abban elhangzó Igékért, az ott tapasz-mért, az abban elhangzó Igékért, az ott tapasz-

talt áldásokért. talt áldásokért. talt áldásokért. talt áldásokért.     

Az ünnepi istentiszteleten ft. Pap Géza, egyház-Az ünnepi istentiszteleten ft. Pap Géza, egyház-Az ünnepi istentiszteleten ft. Pap Géza, egyház-Az ünnepi istentiszteleten ft. Pap Géza, egyház-
kerületünk püspöke fogja hirdetni az Igét.kerületünk püspöke fogja hirdetni az Igét.kerületünk püspöke fogja hirdetni az Igét.kerületünk püspöke fogja hirdetni az Igét.    

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az 
alkalomra.alkalomra.alkalomra.alkalomra.    



2. oldal Mezőköbölkú t i  so rok  

tanítványokhoz, illetve helyesebb 
ha így mondjuk, hogy a tanítvá-
nyokkal együtt csatlakoztak az élı 
Jézus Krisztushoz, megalakult a 
keresztyén egyház. Mindez önma-
gában is igen illı alapja lehet an-
nak, hogy emlékezzük, pünkösdöt 
ünnepeljünk.  

A valódi ünnep azonban azt jelenti, 
hogy ehhez a sereghez mi is csatla-
kozzunk, az anyaszentegyháznak 
mi is élı tagjai legyünk, a Szentlé-
lek kitöltessen a mi életünkre is. A 
Szentírás arról tesz bizonyságot, 
hogy ez lehetséges. A karácsony 
egyszeri esemény, Jézus csak egy-
szer született kisgyermekként a 
földre, de ma is lakozást vehet va-
lakinek a szívében, és akkor lesz az 
illetınek karácsonya. Jézus csak 
egyszer halt meg, és egyszer táma-
dott fel, erre emlékezünk Nagypén-
tek—Húsvét ünnepén, de túl az 
emlékezésen ma is elfogadhatja 
valaki, hogy ıérette is meghalt Jé-
zus, illetve feltámadásának számá-
ra is konkrét következményei van-
nak. Ezek felismerése és elfogadá-
sa nem csupán a naptári ünnepek 
alkalmával lehetséges.  

Pünkösd volt a jeruzsálemi említett 
alkalommal, de pünkösd volt, ami-
kor a pogány Kornélius befogadta 
szívébe Megváltónak Jézus Krisz-
tust, és a tanítvány és apostol Péter 
számol be arról, hogy Kornéliusra 
és hazanépére leszállt a Szentlélek. 
És pünkösd volt amikor Keresztelı 
János követıi kapták meg a Lélek 
ajándékát.  

Piros bető jelzi naptárunkban, júni-
us 4-én pünkösd lesz. Bár mind-
nyájan szívünk teljes ıszinteségé-
vel vágyakoznánk a Lélek kitölté-
sére, jelenlétére, áldására. Bár 
mindnyájunk szívében is ott lenne 
imádságként: Jövel Szentlélek ÚR 
Isten, tölts bé szíveinket épen…   

Jövel Szentlélek ÚR Isten …  
(Folytatás az 1. oldalról) ImahétImahétImahétImahét————2006200620062006    

Mezıköbölkúton ebben az évben is megtartottuk a egyetemes 
imahetet. Az imahét központi üzenete a Mt.18,20 volt: Mert 
ahol ketten vagy hárman összegyőlnek 
az én nevemben, ott vagyok közöttük. 
Istennek hála, a nehéz utazási körül-

mények ellenére 
egy kivétellel 
estérıl-estére 
megérkeztek a 
vendéglelkipász-
torok. A mellé-
kelt képsor azt 
a célt szolgálja, hogy emlékezzünk az 
imaheti alkalmakra, az Ige hirdetıire, 

de fıként az elhangzott üzenetekre, 
Isten beszédére.  

Ha megkésve is, de megköszönjük Is-
ten után azoknak, akik hirdették a 

Krisztus jelen-
létét, imádságra 
b u z d í t o t t a k 
mindnyájunkat. 
És köszönjük a 
p r e s b i t e r -
feleségeknek, hogy ezúttal is bıségesen 
gondoskodtak a 
vendégek ellátá-
sáról. Külön kö-

szönet illesse azokat, akik most is vál-
lalták, hogy nem kis fáradsággal, de 
nagy szeretettel elkészítsék az ajándé-
kokat, ahogyan egyik lelkész nevezte, 
az imaheti zászlót.  



2.  Szám (7)  

Szentlélek, Te vagy oltalmazója min-
den hívınek, nekem is, erısíts meg a 
hitben életem minden napján! 

Ó, Krisztus Lelke, Te megvilágosí-
tod a vándort igazságod tiszta fényé-
vel, irányítsd lépteimet és uralkodj gon-
dolataimon! Isten élı Lelke, Te 
megeleveníted a holt szíveket és visz-
szatéríted az Atyához. Vezess en-
gem, hogy láthassam Istent színrıl- 
színre. Ámen. 

 Melanchton 
Fülöp  

(1497-1560) 

3 oldal 

Imasarok 

Négy temetés az év elsı négy hónapjában 

Alig telt el valamivel több, mint négy hónap, máris négy alkalommal álltunk 
koporsó elıtt. Fájó szívvel, de Isten akaratát elfogadva kísértük utolsó földi 
útjukra testvéreinket, az ı szeretteiknek Isten vigasztalását kívánjuk, ezért 
imádkozunk. Akik eltávoztak:  

• Febr.19. Lakatos Eszter rövid szenvedés után, 86 éves korban távozott 
az élık sorából. A Jel.21,3-4 alapján szólt az Ige a gyászolókhoz: Isten letö-
röl minden könnyet. 

• Márc.14. Hertei István 81 évet élt. Az utóbbi idıben súlyosbodott be-
tegsége. Koporsójánál Isten vigasztaló szava az 1. Kor.15,42-49 alapján szólt: Elvettetik ér-
zéki test, feltámasztatik lelki test.  

• Márc.25. Újlaki Róza 73 éves volt. Hosszabb ideje gyengélkedett, mégis hirtelen jött halálhí-
re. Az igei vigasztalás a 2. Kor. 4,16-17-bıl szólt: pillanatnyi könnyő szenvedésünk minden 
mértéket meghaladó nagy, örök dicsıséget szerez nékünk.  

• Ápr.8. Amikor konfirmáció nagyhetén mindenki már csak az ifjak vallástételére szeretett 
volna gondolni, megdöbbentı hír érkezett: Lakatos Péter 28 évesen visszaadta lelkét te-
remtı Urának, egy tragikus baleset révén. Emberi szavakat nehezen találhatunk, hogy szü-
lıket, testvéreket, rokonokat vigasztalhassunk. Hisszük, hogy Isten az İ Lelkével Igéjén 
keresztül tud vigasztalni, ezért szólt a gyászolókhoz a 2 Móz.33,21-22 szavaival: van itt hely  
nálam, állj a kısziklára. 

PünkösdPünkösdPünkösdPünkösd    
 

Szívem, te szegény bús madár! 

Ne kérdezd, hogy hol késnek 

A kettıs tüzes nyelvek. 

Hiába zokogsz, 

Poshadt lelkeddel csudák nem történnek! 

Azért én mégis kiengedlek. 

Repülj szívem! 

Nem baj, ha bukdácsolsz 

S kegyetlenül véresre tépnek. 

Vergıdésed a biztos üzenet, 

Hogy indul már sebes szél zúgása, 

Isten markából felröppen 

S felénk szárnyal a megváltás fehér galambja! 

 

 Sipos Domokos 



Gyermekeink két alkalommal 
örvendeztettek minket ünnepi 
mősorral. Március 8-án az is-
kolában adták elı óvodások és 
iskolások közös mősorukat, 
énekeikkel, versekkel köszön-
tötték a hallgatókat.  

Május második vasárnapján 
ünnepeltük a gyülekezeti is-
tentisztelet keretében az 
anyák napját. Ekkor az isten-
tiszteleten résztvevık, kivált-
képpen az édesanyák, nagyma-
mák felé szóltak az énekek és 
szavalatok, melyek mellett so-
katmondóan ott volt a minden 
asszonynak adott virágcsokor 
és a szívbıl jövı mosoly.  

A II. Helvét Hitvallás.  

5. fejezet: Hogyan imádjuk, tiszteljük és hívjuk segítségül Ist ent az egyetlen közbenjáró, a Jézus 

Krisztus által . 

Tanítjuk, hogy csak az igaz Istent kell imádni és tisztelni. Ezt a tiszteletet nem osztjuk meg senkivel… Ta-
nítjuk, hogy Istent úgy kell imádni és tisztelni, ahogy maga tanított erre bennünket, azaz lélekben és igaz-
ságban (Ján. 4:23 sk.), nem valamely babonasággal, hanem ıszinte szívvel, az ı Igéje szerint… Csak ıt 
hívjuk segítségül életünk minden válságos helyzetében és viszontagságaiban, még pedig a mi egyetlen 
közbenjárónk és szószólónk, a Jézus Krisztus által… Ezért a dicsıült mennyei lakókat vagy szenteket 
sem nem imádjuk, sem nem tiszteljük, sem segítségül nem hívjuk, sem ıket az Atya elıtt a mennyben 
szószólóinknak vagy közbenjáróinknak el nem ismerjük… Elegendı ugyanis nekünk az Isten és a közben-
járó Krisztus és nem osztjuk meg másokkal az egyedül Istennek és az ı Fiának kijáró tiszteletet… De 
azért nem vetjük meg a szenteket, se nem vélekedünk róluk tiszteletlenül. Elismerjük ugyanis, hogy ık 
Krisztus élı tagjai, Isten barátai, akik dicsıségesen meggyızték a testet és a világot… Utánozzuk is ıket, 
mert mint hitüknek és jócselekedeteiknek utánzói, valamint örök üdvösségüknek osztályostársai buzgó 
óhajtozással és vágyakozással sóvárgunk az örök Istennél velük együtt lakozni és velük együtt a Krisztus-
ban örvendezni… Még kevésbé hisszük, hogy a szentek földi maradványait imádni vagy tisztelni kellene. 
Azok a régi szentek úgy vélték, eléggé megbecsülik az ı halottaikat, ha tisztességesen elföldelik tetemei-
ket, miután lelkül a mennybe költözött és az ısök mindennél nemesebb ereklyéinek tartották azoknak jó-
cselekedeteit, tudományát és hitét… 

A világban a legtökéletesebb az ember.A világban a legtökéletesebb az ember.A világban a legtökéletesebb az ember.A világban a legtökéletesebb az ember.    

Az emberben a legtökéletesebb a lélek.Az emberben a legtökéletesebb a lélek.Az emberben a legtökéletesebb a lélek.Az emberben a legtökéletesebb a lélek.    

A lélekben a legtökéletesebb a szeretet.A lélekben a legtökéletesebb a szeretet.A lélekben a legtökéletesebb a szeretet.A lélekben a legtökéletesebb a szeretet.    

A szeretetben a legtökéletesebb az Isten.A szeretetben a legtökéletesebb az Isten.A szeretetben a legtökéletesebb az Isten.A szeretetben a legtökéletesebb az Isten.    

        Szalézi Szent Ferenc Szalézi Szent Ferenc Szalézi Szent Ferenc Szalézi Szent Ferenc     

MEZİKÖBÖLKÚT (folytatás az elızı számból) 

A templommal kapcsolatos középkori adat, hogy 
Erdélyi István vicevajda a templomot kirabolja, 
nem kímélve a kelyheket, könyveket és a templomi 
ruhákat sem. (Miscellania. III. f. 3 num. 4.; Beke: 
i.h.) Az erre vonatkozó oklevélbıl kitőnik, hogy a 
székeskáptalan birtoka volt. 

A templomot 1807-ben fele részben újjáépítik. (Ref. 
Névkönyv. 1892. 371.) 

Forrás: Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek— A 
középkori erdélyi püspökség templomai. 


