
Megújult a mezőújlaki templom 
 

Pusztulunk. Panaszkodunk a világ nyomorúságáról, az életlehetőségek megromlásáról. Sok a 

nyomorúság, sok a szenvedés, de a jó Isten ad drága alkalmakat, hogy enyhítsük 

fájdalmunkat. Ad munkatársakat, hogy könnyebb legyen terhünk. Ad megtartó erőt 

egyházunkban, Isten igéjében, ad örök reménységet, hogy el ne vesszünk.(…) 

Belenéztem a hanyatló napba, és imádságos szívvel sóhajtottam: életet akarok a romok 

felett.(…) 

Felépült a mezőújlaki templom. Csak a jó Isten tudja, hány álmatlan éjszakámba került. 

Mennyit koldultam, mennyit dolgoztam. Most, utólagosan csodálkozom rajta, hogy hogy is 

mertem neki kezdeni. E kicsi templom árnyékában húzódik meg pusztuló népünk. Innét 

kezdtem meg a szórványok gondozását.(…) – Így ír Földes Károly mezőségi gyülekezetéről a 

Jaj-szó a pusztuló szórványokból c. kiadványában.  

A szórványmisszió vasárnapjának hetén, szeptember 1–3.-án, kitartó szervezés 

eredményeképpen benépesült újra a mezőújlaki templom. Lelkészek gyűltek össze, hogy 

újrafedjék, és kisebb renoválást végezzenek a Földes Károly lévita lelkész által építetett, 

évtizedek óta romos állapotban levő háromlelkes gyülekezet templomát.  

Kovács Jankó István mezőköbölkúti (és mezőújlaki beszolgáló) és Zöld György vajai 

lelkipásztorok szervezésében 12 lelkipásztor gyűlt össze nagyrészt a Marosi 

Egyházmegyéből. A háromnapos munkában részt vett: Ötvös József esperes, generális 

direktor (Marosvásárhely), Adorján István (Káposztásszentmiklós), Kali Barna Szabolcs 

(Ludastelep), Botos Csaba (Somosd), Szabó Árpád (Udvarfalva), Zöld György (Székelyvaja), 

Kovács Jankó István (Mezőköbölkút, Dési eme.), Ferenczi Csaba György (Póka), Majthényi 

Wass Csaba (Göcs), Jenei Tamás belmissziói előadó, Vetési László szórványmissziós előadó, 

Sipos-Vizaknai Balázs és Vetési Júlia a Diaszpóra Alapítvány munkatársai.  

A csapat Köbölkútról minden reggel traktoron érkezett, az anyaegyház vendége volt, 

napközben pedig az újlaki három lélek látta vendégül Pascu Eszter udvarán. A munkálatok 

során sikerült a templomot teljesen átfedni a Köbölkútról hozott cserepekkel, lécezését 

kijavítani, megtisztítani a padlást, a templombelső felbetonozott omladozó falát letakarítani, 

hogy kiszáradjon. A munka imádkozó lélekkel és baráti vidámsággal zajlott, és példája 

lehetett annak, hogy lelkipásztorok kétkezi munkával is hűségesen tudnak szolgálni. Ők azok, 

akik a nagyobb gyülekezeteikben sem felejtik el a keveseket, a megfogyatkozottakat. Hogy 

Isten iránti hálaszolgálat lehetett ez a néhány nap, az Zöld Györgynek köszönhető, aki a 

Nyárádmentén sem felejtette el első gyülekezete szórványainak népét, Földes Károly 

gyülekezetét. Ezt a felelősséget át tudta adni szolgatársainak is, hogy aki kevesen volt hű, 

sokra bízatik ezután.  

Reméljük, hogy más lelkészek is fellelkesednek majd, és visszalátogatnak első 

szolgálati helyeik kis közösségébe – építeni és épülni, egymás hite és szolgálata által. 

 

Vetési Júlia és a Diaszpóra Alapítvány 

 
 

 

Megjelent a Levél. Ünnepi üzenet az Erdélyben és Kárpátokon kívül szétszórtságban élő magyar 

keresztyének számára c. időszaki kiadványunk 2008. advent - karácsonyi számában, a 38-39. oldalon. 


