
V 
irágvasárnap van Erdélyben a leg-

több konfirmáció. Ilyenkor az ifjak 

fogadalomtétele kerül a közép-

pontba, nem sok szó esik a pálmaágakkal és 

hozsánnával ünnepelt Jézusról. Sokan már a 

húsvét előtti utolsó hétvégét látják csak, 

amikor sok mindent kell még elvégezni az 

ünnepre való megfelelő készülés 

érdekében. Erről a napról pedig 

érdemes szólni, felfigyelni arra az 

alkalomra, amikor Jézus elfogad-

ta azt, hogy Őt ünnepeljék.  

A zsidó nép évszázadok óta vár-

ta a megígért Messiást, az eljö-

vendő Királyt. Noha 

Jézus Krisztus fellépése 

előtt több önjelölt Messi-

ás is jelentkezett, őket 

hamar leleplezték, hiszen 

nem volt semmilyen jele 

isteni küldetésüknek.  

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Keresztyén ünnep, melyet a húsvétot megelőző vasárnap ülnek Jézus Jeru-

zsálembe való bevonulásának emlékére. Jézus életében többször is volt 

Jeruzsálemben, földi működésének végén, halála előtt azonban tudatosan 

kapcsolódva a Zak 9,9k messiási királyi próféciájához, tanítványai kíséreté-

ben ünnepélyesen vonult be a városba (Mt 21,1-10; Mk 11,1-11; Lk 19,28-

38; Jn 12,12-19). Az Olajfák hegyétől indul a menet, Jézus kölcsönzött sza-

márra ül. A páska ünnepére feljött zarándokok között Jézusnak sok követő-

je volt, ezek elé mennek (Jn), mások is csatlakoznak hozzájuk. Dávid fiaként 

(tehát messiás-királyként) ujjongva köszöntik, mint aki az Úr nevében jön. 

Az ünneplő sokaság az útra teríti felsőruháját, mások a fákról vágott zöld 

ágakat. Innen kapta az ünnep magyar nevét, amely azonban nem teljesen 

pontos: nem virágot, hanem lombos ágat szórtak Jézus útjára. 

Gyülekezeti alkalmaink a 

húsvéti ünnepekre:  

 Bűnbánati istentiszte-

let szerda, csütörtök 

és szombat este 20 

órától. 

 Nagypénteken isten-

tiszteleteink 11 órától 

valamint délután 1530 

órától lesznek. 

 Húsvét I. napján, va-

sárnap 11 órától isten-

tisztelet és úrvacsora-

osztás. 

 Húsvét II. napján 11 

óra és 1530 óra az isten-

tiszteletek kezdőideje. 

 Húsvéti záró istentisz-

telet III. napján, ked-

den 11 órától. 

Legyen Isten áldása az Ige 

hirdetésén, hallgatásán és 

szívünkbe fogadásán minden 

alkalommal.  
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Három éves munkálkodása alatt Jézus Krisztus számta-

lan jelét adta isteni küldetésének, hatalmának. Hamar 

híre ment egész Izráelben, hogy a Názáreti Próféta, ahogy 

Őt sokan nevezték, mit cselekszik, mit hirdet, talán Ő a 

valódi Szabadító. Amikor ötezer embernek sokasítja meg 

a kenyeret, akkor őt királlyá akarják tenni, de Jézus nem a 

jóllakott tömeg kenyéradó királya, ezért nem fogadja el a 

királyságot ebben a helyzetben. Amikor pedig tanítványai 

érdeklődnek arról, hogy mikor állítja fel királyságát, Jézus 

azt válaszolja, hogy az időket csak az Atya tudja, az 

ő feladatuk a Szentlélek be-

f o g a d á s a 

után a misz-

szió, az evan-

gélium hirdeté-

se.  

Mindezek után virágvasárnap Jézus közeledik ahhoz a 

városhoz, mely a választott nép vallási életének központ-

ja, de Isten által rendelt helye is a megváltás véghezvitel-

ének, Jézus közeledik küldetésének végső állomásához. A 

sokaság elébe megy, Őt királyként tiszteli és ünnepli, ki-

rálynak szólítja. Jézus ezt elfogadja. Elfogadja a sokaság-

tól, elfogadja a templomban a gyermekektől, sőt, azt 

mondja a tiltakozó írástudóknak és főpapoknak, hogy ez a 

Zsoltárok könyvében megírtak beteljesedése.  

Virágvasárnap Jézust ünnepli a jeruzsálemi sokaság. Pál 

apostol arról ír, hogy egyszer majd mindenki Őt fogja ün-

nepelni, az Ő nevére minden térd meghajol és mindenki 

Úrnak fogja Őt vallani. Jézus Krisztus mennyei örök ki-

rályságának földi kicsinyített előképe az, ami a jeruzsále-

mi bevonuláskor történik. Azt teszik az ottani emberek, 

amit mindnyájan cselekszünk majd Isten Országában.  

Virágvasárnap, Nagypén- tek, húsvét 

ünnepe Jézus 

Krisztus ün-

neplését je-

lenti. A kül-

detési helyé-

re megérkező Király, az élete felál-

dozásával bűnbocsánatot és üdvösséget szerző Szabadító, 

a feltámadásával diadalt és örök élet reménységét meg-

szerző Üdvözítő van ezeken a napokon történő esemé-

nyeknek, ezeknek az ünnepeknek a középpontjában. Őhoz-

zá jövünk minden istentiszteleten, és ahogy egyik virágva-

sárnapi énekünk mondja, hozzunk pálmaágak helyett alá-

zatos, tiszta szívet. Hozzuk hódolatunkat, imádatunkat, 

hálánkat. Legyünk mi is a mennyei örök istentisztelet elő-

futárai azzal, hogy már ma előtte térdet és fejet hajtunk, 

mondjuk Neki: Áldott, aki jön az Úrnak nevében. 

(Folytatás az 1. oldalról) 

Hozsánna! Áldott, aki jön az 

Úrnak nevében! (Márk 11,9) 

Anyák napja 
2009 május 10-én köszöntöttük 

gyülekezetünkben az édesanyá-

kat. Iskolások és óvodások ün-

nepi öltözetben és főleg ünnep-

be öltözött szívvel mondtak 

köszönetet anyukáknak és 

nagymamáknak, mindazért a 

szeretetért, , áldozatkészségért, 

melyek a mindennapi gondvise-

lésben nyilvánulnak meg.  

A templomban megtartott ün-

nepélyen gyermekeink szavala-

tokkal, énekekkel és főként 

gyermeki őszinte szeretetükkel 

csaltak könnycseppet a szülők 

szeme sarkába, örvendeztettek 

mindnyájunkat.  

Istené legyen a hála minden 

kicsiny életért, Ő kegyelmével 

és áldásával vezesse a gyerme-

kek és szülők életét.  



Imasarok 
Örök, felséges Atya Úr Isten, elég hálát nem adhatunk tenéked, hogy minket annyira szerettél, hogy az Te 
egyetlen egyszülöttedet mihozzánk alábocsátottad, az emberi testnek felvételére, hogy abban magát adja 
váltságul a mi bűneinkért. Kívánnád mitőlünk, hogy az Ő tanítása szerint Téged, Őt és az Ő Szentlelkét 
igazán megismernénk, minden jótéteményiddel egyetemben. De kicsoda az, ki most e nagy romlottságban a 
Te felséges dicsőségedben és a Te szent Fiadban az Ő méltóságában, és a Te Szentlelkedet az Ő gazdag 
ajándékiban és mind lényedben, mind személyedben megismerhetne. Mindazáltal amennyire kívánod, hogy 
most megismerjünk Téged, a Te Szent Fiaddal és Szentlelkeddel, annyira naponként segíts bennünket ab-

ban való épülésre, hogy azáltal itt is örvendezhessünk  
tebenned, és tiszta szívből szolgálhassunk Téged és 
juthassunk a Te dicsőséges színed látására is, holott 
mindörökké dicsérhessük  Te szent felségedet és a te 
szerelmes szent Fiadat és a vigasztaló Szentlélek Úr 
Istent. Ámen 

Bornemissza Péter (1533-1585) 
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Konfirmáció 2009 

Több Mezőköbölkúthoz hasonló lélekszámú gyüle-

kezet lelkipásztora panaszolja, hogy minden máso-

dik—harmadik évben van csak konfirmáció, és ak-

kor is egy, esetleg két fiatal konfirmál. Az utóbbi 

években gyülekezetünkben voltak konfirmálók. 

2006-ban kilencen, 2007-ben ketten, 2008-ban 

ötön konfirmáltak. Sajnos, a jövőre nézve a fenti helyzet fog nálunk is bekövetkezni, nagyon kevés keresztelés volt 

az elmúlt esztendőkben.  

Tavaly azonban ismét annak örvendhettünk, hogy három konfirmálónk volt. Május 24-én hallgatta meg a gyülekezet 

a három fiatal ismereteiről való bizonyságot a Heidelbergi Káté, a Biblia, az Énekeskönyv és néhány egyháztörténeti 

esemény felidézése által. Utána a fogadalomtétel és az első úrvacsora vétel következett.  

Isten előtt hangzottak el mindezek, az Ő Nevét hívták segítségül fogadalomtételük megtartásához a konfirmálók. Ő 

áldja meg Rigó Ervin, Debreczenyi Norbert Attila és Nagy Vilmos Levente életét, hogy legyenek református egyhá-

zunk hűséges tagjai és mindenek felett Jézus Krisztus tanítványai, követői egész életük során. 

A II. Helvét Hitvallás 
XIV. fejezet • A bűnbánat és a megtérés (folytatás) 

 

A papnak tett bűnvallás és az általa való feldolgozás. Hisszük, pedig, hogy elégséges az az őszinte 
bűnvallás, mely egyedül Isten előtt történik, akár titkon Isten és a bűnös között, akár nyilvánosan a temp-
lomban, ahol a bűnösök általános bűnvallását elmondják, és nem szükséges a bűnbocsánat elnyerésé-
hez, hogy valaki bűneit fülbe súgva a papnak vallja meg, hogy viszont kézrátétel kíséretében hallja tőle a 
feloldozást, mert erre a dologra sem utasítás, sem példa nem található sehol a Szentírásban. Dávid bi-
zonyságot tesz erről, ezt mondván: Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam: 
Bevallom hamisságomat az Úrnak – és te elvetted rólam bűneimnek terhét (Zsolt. 32:5). De a mi Urunk is, 
amikor bennünket imádkozni és egyszersmind bűneinket megvallani tanított, azt mondta, hogy így imád-
kozzunk: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk 
azoknak, akik ellenünk vétkeztek (Máté 6:12). Szükség tehát, hogy Istennek a mi Atyánknak megvalljuk 
bűneinket és ha valamelyik felebarátunkat megbántottuk, béküljünk ki vele. A bűnvallásnak erről a fajtájá-
ról szólva mondja Jakab apostol: Valljátok meg bűneiteket egymásnak (Jak. 5:16).  
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Tavaszi mezőgazdasági munkák ára 
 
 Az elmúlt héten tárgyalta a presbitérium a mezőgazdasági munkák árát. A 
kötelező adók fizetése és a megnövekedett üzemanyag árak miatt emelni kellett 
a munkák árát is, de még mindig jóval a más helyeken fizetett árak alatt dolgoz-
nak az egyházi gépek. A presbitérium a következő díjakat állapította meg, az 
árak egy hektár föld megművelésére vonatkoznak: 
 
 

 Szántás: 320 lej / ha. 
 Tárcsázás: 180 lej / ha. 
 Vetés: 170 lej / ha. 
 Vegyszerezés: 90 lej / ha. 
 Kapálás: 160 lej / ha. 
 Fuvar 60 lej / fuvar,  
 Víz fuvarozása 70 lej/fuvar. 

Gyülekezetünk 
emlékkönyvében 
olvasható:  
 
„Kint a nagyvilág-
ban dúlhat bár 
száz viszály, 
Csupa napsugár a 
szív, hol Jézus a 
király.” 
Mezőköbölkúton 
születtem, na-
gyon régen elköl-
töztem, de min-
dig szeretettel 
gondolok a fa-
lumra, és örven-
dek, hogy részt 
vehettem ezen a 
mai szép ünne-
pen, férjemmel és 
édesanyámmal, 
valamint testvé-
remmel és család-
jával és sok más 
rokonnal és isme-
rőssel.  
 

Albert Erzsébet, 
született Nagy 

Szászrégen 
 

2006. június 11-én. 

  

Csupán azt vesztheti el az ember, ami igazából sohasem volt az övé. 

Jorge Luis Borges  

Jézus bevonulása Jeruzsálembe - Kovács József rajza 

Virágvasárnap 
  

Bódás János: 

  

Csak hulljatok virágok, pálmaágak  

Csapongjon a piros szárnyú öröm  

S higgyétek, hogy Dávid utódja jön  

Szabadságszerző győzelmes királynak.  

Ő... látja már, hogy messze mint a felleg,  

Fekete átok varjúraja vár  

És szárnyra kap, s hogy nemsokára már  

Káromkodnak, akik most énekelnek  

 

Ő... tudja már, hogy egyedül lesz s hitvány,  

Ijedt szívvel fut szét sok tanítvány,  

Nem marad bennük se remény, se hit...  

 

S egy szürke fa a borzongó erdőbe,  

mintha tudná, hogy kereszt lesz belőle,  

meg-megrázza zörgő leveleit...  


