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… ne halaszd holnapra—
tartja a népi bölcsesség. 
Mert amit ma elvégzel, az 
már nem terheli a holnapot, 
akkor majd mást tehetsz. 

De lehet, hogy nem is lenne 
holnap idıd, ha nem végzed 
el a mai feladataidat. Elég 
minden napnak a maga 
baja—tanít minket Megvál-

tónk is.  

Ezzel a 
felfogás-
sal ellen-
tétes az, 

amit a ma embere nem ke-
vés iróniával kiegészítve 
vall és gyakorol, amikor azt 
mondja: amit ma megte-
hetsz, ne halaszd holnapra, 
halaszd holnaputánra, hát-
ha addig nem is kell meg-
tenned. Vagy ugyanez a 
gondolat a költı szavaival: 
Hej, ráérünk arra még.  

De nem csak kétféle ember-
típus van, a fentiek értelmé-
ben, vagyis olyan, aki nem 
halogatja tennivalóit, szor-
galmas, gondos, igyekvı, a 
másik oldalon pedig a halo-
gató, lusta, ráérıs típus, 
hanem ez a kétféle maga-
tartás tetten érhetı egy 
ember viselkedésében is.  

Minden embernek van ér-
tékrendje, azaz vannak szá-
mára fontos és kevésbé lé-
nyeges dolgok. Van, ami 
halaszthatatlan és van, ami 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Kereken egy évvel ezelıtt, 
2006 szeptemberében je-
lent meg az utolsó lapszá-
munk. Nem sok minden 
történt azóta, mondhatnánk. 
Tavasz és nyár egymást 
követik, a hónapok gyor-
san váltják egymást, tettük 

azt, amit mindig. Ha azon-
ban megpróbáljuk csak a 
jelentısebb eseményeket 
megemlíteni, kiderül, van 
mirıl 

beszéljünk. Az eltelt idı 
egyes eseményeit találjuk a 
jelen lapszám fényképein. 

Amit ma megtehetsz...Amit ma megtehetsz...Amit ma megtehetsz...   

Gyülekezeti  

alkalmaink:  

• Vasárnap 11 óra—   

istentisztelet. 

• Vasárnap 1530 óra—

istentisztelet. 

• Vasárnap 16 óra—

vallásóra. 

• Szombat  9 óra—        

II. éves konfirmációi 

elıkészítı. 

• Szombat 10 óra—I. éves 

konfirmációi elıkészítı 

• Szombat 19 óra—

ifjúsági bibliaóra. 

• Szombat 20 óra—

istentisztelet. 
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2006 novemberében a Hálaadás Ottho-
nában, Besztercén vettünk részt a Dési 
Egyházmegye Presbiteri Találkozóján. 

Mit használ az embernek, ha az egész világot 

megnyeri, lelkében pedig kárt vall? (Máté 16) 



    Van, aki azt hiszi, Van, aki azt hiszi, Van, aki azt hiszi, Van, aki azt hiszi, 

tehet, amit akar, hisz sze-tehet, amit akar, hisz sze-tehet, amit akar, hisz sze-tehet, amit akar, hisz sze-

retik.retik.retik.retik.    

    Van, aki azt hiszi, Van, aki azt hiszi, Van, aki azt hiszi, Van, aki azt hiszi, 

tehet, amit akar, hiszen tehet, amit akar, hiszen tehet, amit akar, hiszen tehet, amit akar, hiszen 

szeret.szeret.szeret.szeret.    

    Van, aki úgy érzi, minden tettére Van, aki úgy érzi, minden tettére Van, aki úgy érzi, minden tettére Van, aki úgy érzi, minden tettére 

vigyáznia kell, éppen mert szeret.vigyáznia kell, éppen mert szeret.vigyáznia kell, éppen mert szeret.vigyáznia kell, éppen mert szeret.    

    

Somlyó GyörgySomlyó GyörgySomlyó GyörgySomlyó György    

Ha visszatekintünk az 
elmúlt idıre, legtöbb 

esemény gyermekeinkhez kapcsolható. Decemberben 
ünnepet szerveztek az óvodában és az iskolában, hogy 
méltóképp fogadják a Mikulást. Karácsony szinte el sem 
képzelhetı a gyermekek szavalata, éneke nélkül. Az 
édesanyák részére a legszebb ajándék, ha gyermeke 
köszönti ıt anyák napján, vagy más alkalommal szervezett 
ünnepélyen.  

Gyakran szoktuk emlegetni, hogy mennyit fáradunk, küz-
dünk gyermekeinkért, hogy szinte csak érettük élünk.  

Talán bele kell nézzünk a gyermekeinkrıl készült felvéte-
lekbe és megköszönjük Istennek, hogy általuk oly sok 
örömöt adott nekünk. És meg lehetne köszönni a gyerme-

keknek is, verselésükkel, éneklésükkel, jelenlétükkel, mosolyukkal teszik tartalmassá ünnep-
léseinket, gazdagabbá lelki világunkat, ık hoznak örömöt szívünkbe oly gyakran. Ezen a két 
oldalon néhány pilla-
natkép segít az emlé-
kezésben, indít a ket-
tıs hálaadásra.  

GyermekeinkGyermekeinkGyermekeink 
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Megjött a Mikulás, 2006 december. 

2006 karácsonya, óvodások,  

kisiskolások mősora. 

Középiskolások 2006 karácsonyán 



ImasarokImasarokImasarok 
Irgalmas Istenem és Atyám, könyörgöm 
hozzád minden emberért, akit kísértés, gond, 
betegség vagy fogság gyötör. Légy irgalmas és 
kegyelmes hozzájuk, bocsásd meg bőneiket és 
gonoszságukat. Vezesd ıket bőneik és a Te 
igaz és atyai akaratod 

felismerésére, adj nekik valódi bőnbánatot és bizalmat benned. Lelkeddel 
vigasztald meg és tartsd meg ıket, hogy elviseljék kezed súlyát, amíg el nem 
végzed munkádat rajtuk, hogy minden kiválasztottaddal együtt (akiket talán 
kereszttel sújtottál, megpróbáltál, megtartottál és végül megváltottál) a Te 
nevedet dicsérjék és magasztalják a mi Urunk, a Jézus Krisztus által. 
Ámen     Bullinger Henrik (1504-1575) 

ráér. Ma még nem sürgıs, lehet, hogy 
majd holnap, de ha nem, akkor majd 
valamikor, és így maradnak el sokszor 
életünkbıl azok a dolgok, melyek nin-
csenek nagyon közel szívünkhöz. Me-
lyek ezek?  

A mezıgazdasági munkálatok elvégzé-
se szinte mindenki számára az elsı 
kategóriába tartozik. Ha jó az idı, 
rögtön el kell végezni az évszak sze-
rinti munkálatokat, minden más ma-
rad, sietünk a mezıre. Az állatokat is 
megfelelıen és idıben el kell látni, 
etetni, itatni, legelıre kivinni, eseten-
ként orvosi vizsgálatokra is elvinni. És 
nem halogathatjuk a gyógyszerek be-
vételét, az iratok beszerzését egy-egy 
támogatás elnyeréséhez, stb.  

(Folytatás az 1. oldalról) 

Van azonban egy másik kategória, ami 
sokszor nem annyira fontos, legalábbis 
ez látszik arról, hogy mennyire ha-
lasztjuk holnapra, holnaputánra. Ez 
pedig lelkünk kategóriája. Mert, ugye, 
lelkünk is van. Hiszen több az élet, 
mint az eledel, vagy a test. És a lélek-
nek is van szüksége. Ahogy az egyház-
atya fogalmazott, nyugtalan a mi lel-
künk, míg meg nem nyugszik Isten-
ben. Lelkünk szomjazza az Istenben 
való megnyugvást, a lelki felüdülést, 
vigasztalást, szeretetet. Megkapja?  

A vasárnapi harang hirdeti, hogy ma 
megteheted, hogy meghallgatod az 
Igét. Ne halaszd jövı vasárnapra, vagy 
még azutánira. Minden nap lehet imá-
ra kulcsolni kezed. Ne halaszd holnap-
ra, lehet, hogy holnap már könnyeb-
ben elhagyod, holnapután már eszed-
be sem jut, csak lelked sorvad csende-
sen. Ha meg-

teheted ma, hogy valakit megvigasz-
talsz, hogy valakinek megbocsáthatsz, 
ne halaszd holnapra. Ki tudja, holnap 
megteheted-e még.  

Legyen számodra lelked legalább 
olyan fontos, mint a földed vagy álla-
taid. Legyen fontos az üdvösséged, 
hiszen Isten arra teremtett, hogy Vele 
töltsd az örökkévalóságot. Készülj erre 
ma, ne halaszd holnapra. Aki holnap-
ra halasztja a szántást-vetést, annak 
meglátszik a földjén, több ott a gaz, 
mint a termés. Aki nem látja el idejé-
ben állatait, annak nincs haszna, ke-
vés lesz a tej, nem nınek az állatok. 
Aki pedig lelkével nem törıdik, annak 
életében sok lesz a hiábavaló aggódás, 
nem tud megbocsátani, hamar kétség-
beesik vagy megsértıdik, fél a jövıtıl, 
nincs életében békesség és öröm, hi-
szen az igazság, békesség, öröm Isten 
Lelkének ajándékai (Róm.14).  

Amit ma megtehetsz...Amit ma megtehetsz...Amit ma megtehetsz...   
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Köbölkúti fiatalok vettek részt a 
Rettegen megrendezett ifjúsági 
találkozón 2006 decemberében. 

Édesanyákat köszöntık 2007 
május elsı vasárnapján. 



Mindig csak adniMindig csak adniMindig csak adniMindig csak adni    
Ismeretlen költö verse 

 
A jó öreg kút csendesen ontja vizét 

így telik minden napja. 
Áldott élet ez, fontolgatom: 

csak adni, adni minden napon. 
Ilyen kúttá kellene lennem. 
Csak adni teljes életemben. 

Mindig csak adni? 
Ez terhet is jelenthet! 

Jó kút, nem érzed ezt a terhet? 
Belenézek, tükre rám ragyog, 

de hiszen a forrás nem én vagyok! 
Árad belém, csak továbbadom, 

vidáman, csendben és szabadon.  
Hadd éljek ilyen kút-életet, 

osszak áldást és sok-sok szeretetet! 
Nem az enyém, Krisztustól kapom, 

egyszerően csak továbbadom. 

HirdetésHirdetésHirdetés 
Október 4-én, csütörtökön esperesi vizitációra kerül 
sor gyülekezetünkbe. Délután 6 órára hívjuk a gyüle-
kezet tagjait istentiszteletre, ekkor kerül sor a vizitációs 
bizottság beszámolójára. 

A II. Helvét HitvallásA II. Helvét HitvallásA II. Helvét Hitvallás   
VIII. fejezet •Az ember elbukása, a bőn és a bőn oka 
Kezdetben az Isten az embert a maga képére igazságban és valóságos szent-
ségben jónak és igaznak teremtette; de az ember a kígyó ösztönzésére és a 
saját hibájából a jóságtól és igazságtól elszakadva a bőnnek, a halálnak és 
különféle nyomorúságoknak lett martaléka… 
A bőnön pedig értjük az embernek azt a veleszületett és elsı szüleinktıl mind-
nyájunkra átszármazott vagy elterjedt romlottságát, amely miatt gonosz kíván-
ságokba merülve, a jótól elfordulva és minden rosszra hajolva, mindenféle go-
noszsággal, Isten iránti bizalmatlansággal, megvetéssel és győlölettel eltelve 
magunktól semmi jót nem tehetünk, még csak nem is gondolhatunk… 
A halálon azért nemcsak a testi halált értjük, amelyet bőneinkért egyszer mind-
nyájunknak el kell szenvednünk, hanem azokat az örökké tartó büntetéseket is, 
melyek bőneinkért és romlottságunkért kijárnak nekünk… 
Valljuk tehát, hogy minden emberben van eredendı bőn… 
Valljuk azt is, hogy minden más bőn, amely ebbıl ered, valóban bőn és annak 
is mondjuk, bármi legyen is a neve, akár halálos, akár bocsánatos bőn, akár az 
ún. Szent Lélek elleni bőn, mely nem nyer bocsánatot soha. 
Valljuk azt is, hogy a bőnök nem egyenlık, jóllehet a romlottságnak és a hitet-
lenségnek ugyanabból a forrásából erednek, de némelyek súlyosabbak, mint 
mások… 
Valahányszor azt olvassuk vagy úgy 
látjuk a Szentírásból, hogy Isten vala-
mi rosszat cselekszik, ezt nem azért 
mondja a Szentírás, mintha nem az 
ember tenné a rosszat, hanem azért, 
mert Isten engedi és nem akadályoz-
za meg, igaz ítéletébıl, pedig ha akar-
ta volna, megakadályozhatta volna; 
vagy mert jóra használja fel az emberi 
bőnt, mint József testvéreinek a bő-
nét; vagy mert úgy igazgatja a bőnö-
ket, hogy kelleténél messzebbre ne 
törjenek ki és el ne szabaduljanak. 

Postacím: 427161 FântâniŃa 155 
jud. BistriŃa-Năsăud  
Telefon: 0263 356 509 
Mobil: 0722 582 306 
Villámposta: 
kovacs.j.istvan@gmail.com  

Elérhetıségeink. 

Eltávoztak közülünkEltávoztak közülünkEltávoztak közülünk   
• November 14-én Rigó Erzsébet temetése volt, aki 80 

évesen távozott az élők sorából. A vigasztalás igéje: 
Zsolt.11,7. 

• November 15-én kísértük ki a 86 éves Deák Sándort, a 

gyászolóknak a Zsid.2,14-18 alapján szólt az Ige. 

• Január 11-én kikísértük a temetőbe a mezőújlaki gyüleke-

zet utolsó férfi tagját. Demény András 86 évet élt. Az 

alapige a Zsolt. 90,1-12 volt. Három asszony jelenti még az újlaki reformátusságot. 

• Március 19-én Lakatos Anna 85 éves testvérünk temetése volt, az 5.Móz.31,1-8 alap-

ján szólt a vigasztalás a gyászolókhoz. 

• Április 19-én Deák Esztertől búcsúztak szerettei. 85 évet élt. A temetési Ige Fil.4,7. 

Minden gyászolónak vigasztalásáért imádkozunk a mi mennyei Atyánkhoz. 

Emlékkönyvi bejegyzésEmlékkönyvi bejegyzésEmlékkönyvi bejegyzés   
Ezelőtt 40 éve kerültem ide, itt reked-
tem, 10 évig tanítottam. A sors elso-
dort de számtalanszor visszajárok. 

Tibád Antal-Ede 

ny. tanár 

KeresztelésKeresztelésKeresztelés    
Lakatos Evelin Tündét Lakatos Evelin Tündét Lakatos Evelin Tündét Lakatos Evelin Tündét március 
negyedikén hozták el szülei, ke-
resztszülei Isten házába, ahol ré-
szesült a szent keresztség sákra-
mentumában.  
Adjon az ÚR a kisdednek lelki 
és testi növekedést, hogy sok örö-
möt tudjon hozni családja részére. 
Erısítse a Mindenható az ıt ne-
velıket, hogy ígéretüket betartva 
Isten félelmében tudják nevelni 
gyermeküket. A gyülekezet pedig 
ne feledje a minden gyermekért 
való imádságot. 


