
K 
ifogyhatatlan téma: gondja-
ink. Mindenkinek van, min-
denkié más, mindenki na-
ponta küzd, harcol, hogy 

gondjainak számát és talán súlyát 
apassza, enyhítse. Talán érdemes 
felsorolni, mit is jelent a gond egy 
értelmezı szótár szerint: aggodalom, 
aggály, szorongás, nyugtalanság, 
félelem, rettegés, izgalom, félsz, re-
megés, baj, probléma, ellenállás, 
buktató, nehézség, akadály, kínló-
dás, kellemetlenség, bosszúság, és ez 
még nem a teljes lista. Viszont a fel-
soroltak árnyalatnyi különbségeik 
ellenére szinte kivétel nélkül ismerı-
sek mindenkinek. A népi bölcsesség 
is úgy tartja, hogy nincs gond nélküli 
élet. Isten sem ígérte övéinek, hogy 
életük gondtalan lesz. Nem azért va-
gyunk keresztyének, hogy gond nél-
küli legyen földi életünk, hanem mi-

vel keresztyé-
nek vagyunk, 
ismerjük azt, 
Aki buzdítja 
az övéit a 
próféta által: 
Minden gon-
dotokat İ reá 
vessétek.  

B i z o n y á r a 
ismerıs az a 
helyzet, mi-

kor egy-
s z e r r e 
jönnek 

a gondok 
és érezzük, hogy ezek meghaladják 
képességeinket, néha idıben sem 
tudunk mindent megfelelıen elvé-
gezni. És milyen nagy megkönnyeb-
bülés, ha ilyenkor van valaki, aki 
akárcsak egyet is feladataink közül 
átvállal, azt mondja: erre ne legyen 

gondod, ezt hagyd rám, ezt én el-
végzem, megoldom. Ha ismerjük 
azt, aki segítségét felajánlja, és tud-
juk, hogy megbízható, el is végzi 
azt, amit 
vállal, akkor 
b i z o n y 
m e g k ö n y -
n yebbü lve 
mondhatjuk: 
egy gonddal 
kevesebb, ez 
jó kezekben 
van.  

Az idézett 
Igében a ha-
talmas Isten 
m o n d j a , 
mondatja a 
pró fétával , 
hogy ne 
egyik-másik gondot osszuk csak 
meg Vele, hanem MINDEN GON-
DOT İreá vessünk, hagyjunk, bíz-
zunk. Oszd meg életed gondjait Is-
tennel. Mert az ég és a föld teremtı 
Ura gondot visel rád. İ ismeri 
nemcsak problémáidat, hanem is-
meri azok legjobb megoldását is, és 
kész arra, hogy ezt a lehetı legjob-
bat munkálja is számodra, de mind-
ezt csak akkor, ha te is kész vagy 
Rá bízni gondjaidat, sıt, önmagad. 
Isten kényszerrel nem avatkozik 
bele életünkbe. De közel van hoz-
zánk, és gondviselése valóság lehet 
mindenikünknek életében.  

Úgy mondják, hogy azokat, akik 
nem tudnak úszni és valamilyen 
baleset révén vízbe esnek, csak ak-
kor lehet kimenteni, amikor már ık 
maguk nem akarnak önmagukon 
kapálózással segíteni. Ameddig ka-
pálózik az, aki nem tud úszni, addig 

(Folytatás a  2. oldalon) 

Gondjainkról  

Minden gondotokat İ reá vessétek, mert Neki Minden gondotokat İ reá vessétek, mert Neki Minden gondotokat İ reá vessétek, mert Neki Minden gondotokat İ reá vessétek, mert Neki 
gondja van reátok. (1.Pét.5,7) gondja van reátok. (1.Pét.5,7) gondja van reátok. (1.Pét.5,7) gondja van reátok. (1.Pét.5,7)     M
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4. Szám (9) 

III. évfolyam 

Mezei Csaba lelkipásztor a templom 
építésérıl emlékezik június 11-én. 

Jánosi Lóránd lelkipásztor 
felolvassa a Nunspeet-i kö-
zösség üdvözletét.  



nem lehet rajta segíteni. A mentı 
mellé úszik, de meg kell várnia, 
míg abbahagyja az erılködést, és 
csak azután ragadja mag a bajba 
jutottat, hogy a biztos partra von-
ja. Sok ember élete ilyen. Mély 
vízbe került, súlyos gondok között 
süllyed egyre életveszélyesebben, 
mégsem fordul még az ıt meg-
menteni akaró Istenhez, ahhoz az 
Úrhoz aki kimondhatatlan szere-
tettel szólít mindnyájunkat arra, 
hogy bízzunk Benne, legyünk haj-
landók segítségét elfogadni. Ehe-
lyett kapálózunk, erılködünk, 
mindent önerıvel akarunk megol-
dani, ha lehetne, még az üdvössé-
gért is szeretnénk megdolgozni, 
teljesíteni. Ez pedig hiábavaló, 
ahogy az ének olyan találóan fo-
galmazza: A súlyos gondok mit 
használnak, A sóhaj, sok jajszó mit 
ér, Ha sebeink még jobban fájnak 
S mindennap kínunk visszatér? Így 
terhünk egyre súlyosabb, Ha lel-
künk búnak helyet ad. Ezért szólít 
minket Isten, hogy ne legyenek 
egyre súlyosabbak terheink. İ akar 
minket megırizni, İ akar valódi 
életet adni nekünk, szilárd talajra 
állítja életünket. Ugyanannak az 
éneknek elsı verse ezt is találóan 
fogalmazza meg: 
Ki Istenének át-
ad mindent, Bi-
zalmát csak be-
léveti, Azt csuda-
képpen ırzi itt 
lent, Ínség, baj 
közt is élteti. Ki 
mindent szent 
kezébe tett, Az 
nem fövényre 
épített. (399 
ének)  

Istenünk, gond-
jainkat szent 
kezedbe sze-
retnénk tenni 

 Gondjainkról 
(Folytatás az 1. oldalról) Keresztelés Keresztelés Keresztelés Keresztelés     

A 2006. év elsı és eddig egyetlen keresztelésére június 10-én került 
sor. Édesanyja és keresztszülei hozták Isten házába Lakatos Eliza 
Annamáriát, hogy részesüljön a szent keretség sákramentumában. 

Az új-
s z ü l ö t t 
é l e t é re , 
és az ı 
szerettei-
nek éle-
tére Isten 
g a z d a g 
á ldásá t 
kérjük.  

 

 

Ha a fenti táblázatra vetünk egy pillantást, rögtön 
szembe tőnik, hogy az utolsó két év kivételével a ke-
resztelések száma átlagosan a négy körül volt. Most 
pedig sorozatban ez a harmadik esztendı, amikor 
egyet keresztelünk. 2006-ban mostanig 9 temetés, 3 
személy kiköltözött és 1 keresztelés. Apadás: 11 !! 

2. oldal MEZŐKÖBÖLKÚTI  SOROK 

Moldovan Flaviu polgármester a 
világi hatóság nevében köszönti az 
ünneplı gyülekezetet jún.11-én. 
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Keresztelések száma az utóbbi 20 évben 

Bejegyzés a Mezıköbölkúti Református Egyházközség  

emlékkönyvébe: 

Habár a sors elsodort, szívem mindig haza vágyik, -még ál-
momban is-, ahol éltem életem legszebb éveit. 17 évig taní-
tottam a falu csöppségeit.  

    Tibád Júlia ny. tanítónő 



Bizonyára igaz az, ó irgalmas Úr Isten, 
ami a szent Jób könyvében mondatik e nyomo-
rult életnek rövid voltáról: hogy reggeltıl fogva 
csak estig tart, és elszakasztatik és minekelıtte em-
ber eszébe venné, teljességgel elmúlik. Mert csak 
egy szempillantásban sem megyünk úgy elıre a 
mi életünkben, hogy egyszersmind halálunkhoz is 
ne közelgetnénk. Sıt, csak egy lépést sem tehe-
tünk, és csak kezeinket sem fordíthatjuk, hogy 

minduntalan idısebbek ne lennénk, és a halálhoz közelebb ne járulnánk, oly igen fut a mi életünk, 
mintha szárnyinkon röpülnénk el. Oly igen nincs semmi állhatatos dolog mibennünk, amely 
minket valami állandó állapotban megtarthatna; de mégis igen kevesen vagyunk, kik ezeket szí-
vünk szerint meggondolnánk. Uram, taníts meg, hogy meggondoljuk, hogy meg kell halnunk, 
hogy serényen vigyázzunk és eszesek legyünk, jó idején halálunkra való készületünkben. És mi-
dın arra jutunk, bátorsággal és vígan költözzünk el, és azonban mindenkoron 
a feljebbvalókat és elmúlhatatlan jókat keressük, amelyeket Te nekünk a Te 
Fiadért a Jézus Krisztusért megkészítettél és eltettél. Neked legyen dicsé-
ret mindörökké. Ámen. 

 Kálvin János (1509-1564) 

Eltávozott közülünk 

Rigó János atyánkfia közel 90 évesen távozott az élık sorából. Isten hosszú 
élettel áldotta meg, úgy, amint az Ige is mondta szeptember 6-án, a teme-
tésen az 5.Móz.6,1-2 alapján. Mintegy harminc évig presbiterként szolgált a 
gyülekezetben, kívánsága szerint utolsó útján elkísérte Zöld György lelki-
pásztor is. Gyászoló gyermekeinek Isten vigasztalását kívánjuk.  

4 .  S ZÁ M (9)  3 oldal 

Imasarok VendégszolgálatVendégszolgálatVendégszolgálatVendégszolgálat    

Április 30-án gyülekezetünkben szolgált Bán 
Béla magyarországi nyugalmazott lelkipász-
tor, aki Bajáról érkezett. A 2.Kor.7,10 alap-
ján szóló igehirdetésben kiemelte az összetar-
tozás fontosságát, 
valamint az üdvös-
ségre vezérlı Isten 
szerinti megbánás 
és megtérés fon-
tosságát.  

        Semmi sem lehetetlen annak, aki hisz; semmi sem nehéz annak, Semmi sem lehetetlen annak, aki hisz; semmi sem nehéz annak, Semmi sem lehetetlen annak, aki hisz; semmi sem nehéz annak, Semmi sem lehetetlen annak, aki hisz; semmi sem nehéz annak, 

aki szeret. Semmi sem fárasztó a szelídnek, és semmi sem elérhetetlen az aki szeret. Semmi sem fárasztó a szelídnek, és semmi sem elérhetetlen az aki szeret. Semmi sem fárasztó a szelídnek, és semmi sem elérhetetlen az aki szeret. Semmi sem fárasztó a szelídnek, és semmi sem elérhetetlen az 

alázatosnak.alázatosnak.alázatosnak.alázatosnak.    
                                Clairvauxi BernátClairvauxi BernátClairvauxi BernátClairvauxi Bernát    



A II. Helvét Hitvallás.  

VII. fejezet •A mindenség teremtése, az angyalok, a z ördög és az ember  
Ez a jó és mindenható Isten teremtett mindent, a látható és láthatatlan dolgokat egyaránt az İ 
örökkévaló Igéje által, és azokat meg is tartja az İ örökkévaló Lelke által… Valljuk tehát, hogy 
némely angyal megmaradt ugyan az engedelmességben és az Isten és az emberek hőséges 
szolgálatára van kiküldve; mások azonban önhibájukból elbuktak és romlásba zuhantak és min-
den jónak és a híveknek ellenségeivé lettek…Valljuk pedig, hogy az ember egy személyben két 
különbözı valóságból áll, még pedig halhatatlan lélekbıl, mely a testtıl megválva sem nem 
szunnyad el, sem nem pusztul el; és halandó testbıl, amely azonban az utolsó ítéletkor halottai-
ból fel fog támadni, hogy azután az egész ember vagy életben, vagy halálban maradjon meg 
örökké…  

Az iskolakezdés alkalmával gyerme-
keknek és oktatóknak egyaránt ered-
ményes tanévet kívánunk. 

Szeretettel várjuk gyermekeinket 
minden vasárnap délután négy órá-
tól vallásórára.  

A június 11-én tartott hálaadó ünnep alkalmával az egy-

begyőlteket  köszöntötte még Borsos László tanár úr az 

RMDSZ részérıl, majd könyvbemutatót tartott Zöld 

György lelkipásztor.  

A délutáni program keretében Jánosi Gyöngyi ismertette 

a Mezıköbölkútról készült monográfia fontosabb adatait, 

majd Bocskai László lelkipásztor beszélt az ünneplés fon-

tosságáról a 

megmaradás 

jegyében.  

Kereslek 

(részlet) 
Kereslek, Isten, a földben, a virágban, a fákban 
és mindenütt megtalállak. 
Ez az én Istenkeresı idım. 
Kereslek a fényes tavaszban,  
az erdık virágos feje int: itt vagy. 
Kereslek az esıben, a szomjas 
vetések susogják: jelen vagy.  
Kereslek a főben: érezlek, tapogatlak. 
Ez az én boldog Istentaláló idım. 
   Bartalis János 


