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Mi jut eszünkbe, ha ezt a 
szót halljuk, hogy reformá-
ció? Egy októberi ünnep. Az 
egyetlen sajátos református 
ünnepnap. Halottak napja, 
ami közvetlen utána jön, 
sokszor jelentısége messze 
meghaladja a reformáció 
üzenetét. Lehet, hogy kicsit 
megdobban a szívünk, mi a 
reformáció egyházához tar-
tozunk, ahhoz az egyház-
hoz, melynek egykori veze-
tıi ország-világgal szembe-
szállva vállalták Krisztust, 
az Igét, Isten akaratát.  

Reformáció. Eszünkbe jut-
hatnak az évenként említett 
reformátori jelmondatok, a 
XVI. századi örökség: Sola 
Scriptura, Sola Fide, Sola 
Gratia, Sola Christus, Soli 
Deo Gloria. Le is tudjuk 
ezeket többnyire fordítani, 
és talán jelentésüket, jelen-
tıségüket is szívesen vállal-
juk: a reformáció egyháza-

ként valljuk, hogy hitünk 
egyetlen alapja egyedül a 
Szentírás, az üdvösség csak 
hit által lehetséges, Isten 
megmentı kegyelmének 
m u n k á j a 
e g é s z e n 
kegyelem, 
é l e t ü n k 
e g y e t l e n 
ura Jézus 
Krisztus, 
és minde-
nért egye-
dül Istené 
a dicsıség. 
O l y a n 
igazságok 
ezek, me-
lyek ma is 
hitéletünk fáklyáinak bizo-
nyulnak.  

Reformáció. Visszatekin-
tünk és lelki szemeink elıtt 
megjelenik Luther Márton, 
amint határozott mozdula-
tokkal kiszegzi a Vártemp-

lom kapujára 95 tételét. 
Kálvin János, a tudós refor-
mátor jelenik meg elıttünk, 
amint szívét, életét Isten-
nek szenteli élı hálaáldoza-

tul, nem gondolva 
azzal, hogy ennek 
milyen következ-
ményei lehetnek.  

Reformáció. Aki 
szeret olvasni, 
talán eszébe jut a 
magyar reformá-
ció, Dévai Bíró 
Mátyás vagy 
Méliusz Ju-
hász Péter 
munkássága, 
és minden-

képpen Károli Gáspár 
bibliafordítása, ennek 
köszönhetı az, hogy a 
híressé vált jelmondat 
szerint Isten megszólalt 
magyarul.  

(Folytatás a 3. oldalon) 

Minden csütörtök este 5 órától 
bibliaórára várjuk a gyülekezet 
tagjait. Isten Igéje alapján kere-
sünk eligazítást, egyre bonyo-
lultabbá váló életünk kérdéseire 
kutatjuk az igei válaszokat. 
Várjuk asszony-
testvéreinket, de 
várjuk a férfiakat 

is, szeretnénk együtt lenni pres-
biterekkel, fiatalokkal, idısekkel 
egyaránt. Akinek, kérdése van, 
aki ismereteit szeretné bıvíteni, 
aki közösségben szeretne len-

ni, az jöjjön el. Mindenki 
elıtt nyitva az ajtó, minden-
kit szeretettel várunk. Elsı 
alkalom november 8-án. 
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Mezıköbölkúti sorokMezıköbölkúti sorokMezıköbölkúti sorokMezıköbölkúti sorok    

Változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy 

megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki 

tetszı és tökéletes. (Róm.12) 

Gyülekezeti alkalmaink Gyülekezeti alkalmaink 

novembertılnovembertıl:  

• Vasárnap 11 óra—   istentisz-

telet. 

• Vasárnap 1530 óra—

istentisztelet. 

• Szombat 17 óra—

istentisztelet. 

• Szombat  14 óra—vallásóra. 

• Szombat 15 óra—I. éves kon-

firmációi elıkészítı 

• Szombat 16 óra—II. éves kon-

firmációi elıkészítı. 

• Szombat 1730 óra—ifjúsági 

bibliaóra. 

• Csütörtök 17 óra—bibliaóra. 

Kálvin János (1504-1564) 



Az imahéten szolgáló lelkipásztorok, 

balról jobbra: Vajda Dániel (Tacs),  

Orbán Attila (Déscichegy),  

Szakács János 

(Bethlen).  

Oldal  2 Mezıköbölkúti sorok 

A 2007-es imahét vezérigéje a Márk 
evangéliuma 7,37 alapján fogalmazó-
dott meg: „... a süketeket is hallóvá 
teszi, a némákat is beszélıvé.” 

Az imahetet január harmadik hetében 
tartottuk, vendéglelkipásztorok szolgál-
tak hétfıtıl szombatig.  

Hétfın Tacsról érkezett Vajda Dániel 
lelkipásztor, kedden a déscichegyi Or-
bán Attila szolgált. Szerdai vendé-
günk Szakács János bethleni lelkész 
volt, csütörtökön pedig Szabó Attila 
h i r det te  I s ten  i gé jé t ,  ak i 
Magyarnemegyéról érkezett. Pénte-
ken volt vendégünk Labancz Gyula 
Nyárádkarácsonról, szombaton pedig 
Bocskai László almásmálomi lelkész 
igehirdetésével zárultak a vendég-
szolgálatok.  

Hálásak vagyunk Istennek, hogy adja 
ezen alkalmakat, amikor együtt 
imádkozhatunk a gyülekezetben, és 
lelkileg mindazokkal együtt akik a 
közös alapigék szerint tanulmányoz-
zuk Isten beszédét az imahetek al-
kalmával. A vendéglelkipásztoroknak is meg-
köszönjük, hogy eljöttek, hozták Isten Igéjé-
nek üzenetét.  

De azért is imádkozunk, hogy az egymás elfo-
gadása, az egymásért mondott imádság ima-
hetek után is folytatódjon, legyen mindenki-
nek szívében az, amit minden vasárnap el-
mondunk a templomban: hiszem az egyete-
mes keresztyén anyaszentegyházat. Ezért az 
egyházért, minden tagjáért pedig nem csak 
imahéten, hanem szüntelen imádkozzatok.  

Imahetet tartottunk Imahetet tartottunk Imahetet tartottunk    

Szabó Attila 

(Magyarne-

megye), La-

bancz Gyula 

(Nyárádkará-

cson), Bocskai László (Almásmálom). 

KözmunkaKözmunkaKözmunka 
Köszönetet mondunk presbitereinknek, akik 
gondoskodtak arról, hogy mire beköszönt a tél, 
a tőzifa már fel legyen hasogatva és el legyen 
raktározva.  

Itt szeretnénk köszönetet mondani azon 
gyülekezeti tagjainknak is, akik meghallották a 
hívást és eljöttek ebben az évben egy napot 
közmunkára. Így sikerült tavasszal 
kitakarítanunk a temetıt, szeptemberben 
pedig befejezni a tőzifa elraktározását.  

Ha jövıre még több gyülekezeti tag vállalná az 
egy napi közmunkát, bizonyára meglátszana 
ennek eredménye épületeink, az egyházi 
területek külsején is.  

Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelısnek lenni.Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelısnek lenni.Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelısnek lenni.Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelısnek lenni.    

Antoine de SaintAntoine de SaintAntoine de SaintAntoine de Saint----ExupéryExupéryExupéryExupéry    



ImasarokImasarokImasarok 
Irgalmas Istenünk, az Úr Jézus Krisztusban szerelmes Atyánk, hálákat adunk néked, 
hogy nemcsak mi magunkat, hanem a mi kisdedeinket is a Te frigyedbe venni méltóztattál; 
melyet nemcsak a szent keresztséggel erısítettél meg, hanem naponként is mutogatod, midın 
azoknak szája által dicsıítetted magad, hogy így e világnak bölcsességét megszégyenítsed. Kérünk 
Uram Téged, neveljed ıbennük a kegyelmedet, hogy a te Fiadban az Úr Krisztusban 
szüntelen való öregbülés által nevelkedhessenek, míglen az ı tökéletes 
állapotjukra juthassanak, minden bölcsességben és igaságban. Adjad 
minekünk is a te kegyelmedet, hogy a Te isméretedben és félelmedben ıket 
oktathassuk a Te parancsolatod szerint; hogy az ı kegyes életük által az 
ördög országa megromoljon, a Jézus Krisztus országa épüljön, a Te 
dicsıségedre és nekik örök üdvösségükre, a Jézus Krisztus által. Ámen. 
     (Ursinus Zakariás, 1534-1583) 

Reformáció. Mi nem vetünk keresztet, 
nem imádunk szenteket. Nincsenek 
szent képek a templomban, nincs köz-
benjáró imádság, mert Jézus az egyet-
len Közbenjárónk. Nem kell papok elıtt 
gyónni, nincsenek bőnért elvégzendı 
vezeklések.  

Reformáció. Arról beszélünk, ami a 
múltban volt és arról, hogy mi nincs a 
mi egyházunkban. És kicsit zavarba 
vagyunk, ha arról kell szóljunk, hogy 
mi van az egyházunkban. Akkor is 
nehéz szavakat találni, gondolatokat 
megfogalmazni, ha nem múltról, ha-
nem egyházunk jövıjérıl kell szól-
junk.  

A reformáció visszatérést jelentett a 
Biblia tiszta kijelentéséhez, visszaté-
rést azokhoz az igazságokhoz, melye-
ket Isten kijelentett és amiktıl az 
akkori egyházi gyakorlat eltávolodott. 
De a reformáció a jövıre nézett, és a 
hiábavaló és sokszor Ige-ellenes gya-
korlatok elvetésével egy idıben a he-
lyes keresztyén  életet hangsúlyozta, 
a cselekvı kegyességet, a szolgáló 
szeretetet, a hitvalló életet annak 
következményeivel.  

Reformáció. Visszatekintés, nem üres 
ábrándozás végett, hanem az örök re-
formáció megértéséért, a múlt kegyes-
ségének továbbviteléért. De fıleg elıre 
tekintés, jövıért való felelıs gondolko-
dás, imádság és szorgos cselekvés. A 
reformáció egyháza, embere nem tehe-

ti, hogy a múltat szüntelen sirassa, a 
jövıt pedig lehetetlennek, szomorúnak, 
reménytelennek tartva lemondjon róla. 
Mi a múltért hálásak vagyunk Isten-
nek, tanulni szeretnénk belıle és a jö-
vıt építését akarjuk elkezdeni Isten 
segítségül hívásával.  

A reformáció egyházaként nem csak azt 
tudjuk megfogalmazni, hogy nálunk mi 
nincs, hanem azt szeretnénk egyre in-
kább kiemelni, ami van, ami Isten aka-
rata szerint van, ami gazdaggá és áldá-
sossá teszi életünket. Ne az jusson 

eszébe többé senkinek, látva az életün-
ket, hogy nálunk nincs kereszt vagy 
szentkép, hanem bárcsak azt venné 
észre minden ember rólunk, amit Meg-
váltónk tanított: arról fogja megtudni 
mindenki, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha szeretitek egymást. Milyen 
áldásos lenne, ha nálunk is az terjedne, 

ami az elsı keresztyén közösségek-
ben: Ezek pedig kitartóan részt 
vettek az apostoli tanításban, a 
közösségben, a kenyér megtörésé-
ben és az imádkozásban. 

Reformáció. Egy emlék, hiányok-
ban másság? Nem. Hanem: 

Reformáció. Felelıs jövıépítés! 
Növekedés az ismeretben. A közös-
ség megélése, egymásra figyelés, 
szeretetszolgálat, együttgondolko-
dás és együtt-cselekvés, egymásért, 
Istentıl kapott szeretetben. A ke-
nyér megtörése, olyan egyházi gya-
korlatok, melyeket Urunk adott 
nekünk. Imádkozás, nem az utca-
sarkokon farizeusi módra, hanem a 
belsı szobában és a közösségben.  

Reformáció. Tizenhatodik századi 
esemény? Megállás és emlékezés, 
egy pillanatig tartó ünneplés? 

Nem, nem egy emlék, hanem ma is 
tartó folyamat, életmód, keresztyén 
élet, Isten dicsıségének szolgálata, 
szüntelen való törekvés a megjobbulás-
ra, Isten segítségül hívása az İ dicsısé-
gére való élet megvalósításához.  

Legyen ma is reformáció! 

(Folytatás az 1. oldalról) 

ReformációReformációReformáció   
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VáltozásVáltozásVáltozásVáltozás    

Túrmezei Erzsébet 

Én, durva, faragatlan kıdarab, 

ki ott hevertem annyi év alatt 

sötéten, félrevetve, 

hiú próbákat dacosan nevetve, 

próbákat, hogy rajtam faragjanak; 

Én, aki meg akartam én maradni 

inkább csúnyán, sötéten, torzan: 

 

most itt vagyok a Mester mőhelyében 

s boldogan várom szent vésıvonását, 

hogy megalkossa bennem képemását. 



SzeretetszolgálatSzeretetszolgálatSzeretetszolgálat 
A presbitérium határozata alapján a külföldi segélyek eladásából származó 
pénzbıl azon gyülekezeti tagjainkat szeretnénk segíteni, akik alacsony jövede-
lemmel rendelkeznek és sokat kell gyógyszerre költsenek. 

Ennek értemében mindazon gyülekezeti tagokat pénzzel támogatjuk, akik ha-
vonta a jövedelmük több, mint 30 %-át gyógyszerre, orvosi vizsgálatra költik. 
Tehát, ha valakinek 100 lej a nyugdíja, és 31 lejért vásárol gyógyszert, jöjjön a 
parókiára a nyugdíjszelvénnyel és a kifizetett gyógyszerek, orvosi vizsgálatok 
után kapott nyugtával, és támogatásban részesül. 

A II. Helvét HitvallásA II. Helvét HitvallásA II. Helvét Hitvallás   
IX. fejezet •Van-e szabad akarat és mire képes az em-
ber? 

Az embernek háromféle állapotát kell fontolóra vennünk.  

Elıször, hogy milyen volt az ember a bőneset elıtt, tudniil-
lik igaz és szabad, aki mind a jóban megmaradhatott, mind 

a rosszra hajolhatott volna; de a rosszra hajlott…  

Az ember a bőneset után nem vesztette el ugyan értelmét 
vagy akaratát, nem is változott kıvé vagy fatuskóvá, de 
azok a tulajdonságai  megváltoztak és megerıtlenedtek 
benne… Tehát ami a rosszat vagy bőnt illeti, az ember 
nem az Istentıl vagy ördögtıl kényszerítve, hanem a maga 
jószántából teszi a rosszat és ennyiben teljesen szabad 

akaratú.  

A Szentírás evangéliumi és apostoli része mindnyájunktól, 
akik csak üdvözülni szeretnénk, újjászületést kíván. Az 
újjászületésben az értelem megvilágosodik a Szent Lélek 
által, hogy Istennek mind titkait, mind akaratát megértse. 
Magát az akaratot is nemcsak megváltoztatja a Szent Lé-
lek, hanem fel is ruházza oly képességekkel, hogy önként 
akarja és tehesse a jót. Minthogy ugyanis bennünk lakozik 
a bőn és a test az újjászületett emberben mind életünk 
végéig tusakodik a Lélek ellen, nem egykönnyen viszik 
véghez az újjászülöttek azt, amit elhatároztak.  

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

Vigasztaljátok népemetVigasztaljátok népemetVigasztaljátok népemet   
 Rigó Sándor 71 éves testvérünket október 9-

én kísértük utolsó földi útjára. Hosszú időn keresztül 

volt gyülekezetünk presbitere, amíg egészsége enged-

te látogatta Isten házát, részt vett a közmunkákban. 

Szerettei vigasztalására hangzott a temetési alapige a 

Zsolt.6,2-10 alapján: Meghallgatta könyörgésemet az 

ÚR, imádságomat elfo-

gadta az ÚR.  

Isten Lelke adjon minden 

gyászolónak igei remény-

séget, az ÚR akaratának 

hitben való elfogadását, 

és vigasztalást. 

Emlékkönyvi bejegyzésEmlékkönyvi bejegyzésEmlékkönyvi bejegyzés   
Áldott az a nap amikor egy szívvel, egy lé-
lekkel ugyanazon közösséghez tartozva 
Isten nevében találkozhatunk. 

2006.jún.11. 

Deák Dezső, Ignácz Lakatos 

ÚrvacsoraÚrvacsoraÚrvacsora———200620062006   
Igaz, hogy megkésve, de nem kevesebb hálával köszönjük meg 
azon testvéreink adakozó jókedvét, akik az elmúlt esztendőben az 
úrasztali kenyeret és bórt adományozták: 

Imahét—Rigó György, Böjtfő—Foris Ferenc, Húsvét—Bocskai 
András, Pünkösd—Lakatos Margit, Újkenyér—Deák Dániel, Refor-
máció—Lakatos Kati, Advent—Moldován György, Karácsony—
Deák György. 

Lelkészi kollokviumLelkészi kollokviumLelkészi kollokvium   
Minden ünnep elıtt a lelkipásztorok együtt beszélik meg az ünnepi prédi-
kációk alapigéit, üzenetét. Ezért mindig más helyen találkoznak a közös 
készülés érdekében. Ebben az évben a húsvéti prédikációk megbeszélése 
történt Köbölkúton, a parókia emeleti szobájában. 

Így kezdıdik a reformáció... 


