
mindaz, amirıl azt gondolod, hogy boldoggá 
tenne, egy csoda révén ebben az évben megva-
lósulna, vajon tényleg boldog lennél? Bizonyára 
valamivel jobban éreznéd magad, talán kényel-
mesebb és tartalmasabb lenne az életed, de 
ennyi a boldogság? Mit jelent boldognak lenni, 
mit mond Isten, aki az embert teremtette, hogyan 
lehet boldog? 

A Szentírás 
sok helyen 
beszél arról, 
hogy mit ért a 
Teremtı a 
boldogságon, 
és arról is, 
hogy Isten az 
embert tartal-
mas, gazdag, 
boldog életre 
teremtette. A 
bibliában ezt 

(Folytatás a 3. oldalon) 

B.Ú.É.K.B.Ú.É.K.B.Ú.É.K.   
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Mezıköbölkúti sorokMezıköbölkúti sorokMezıköbölkúti sorokMezıköbölkúti sorok    

Gyülekezeti Gyülekezeti   

alkalmaink:alkalmaink:  

 

Istentiszteletek 

• Szombat 17 óra 

• Vasárnap 11 óra 

• Vasárnap 1530 óra 

 

Bibliaóra 

• Csütörtök 18 óra 

 

Vallásóra 

• Szombat 14 óra 

 

Kátéórák 

• I éveseknek szombat 15 
óra 

• II éveseknek szombat 
16 óra 

 

Ifjúsági bibliaóra 

• Szombat 1730 óra 

Boldog Új Évet Kívánok, ezt jelenti a 
címbeli rövidítés.  

Neked mit jelent a boldog? Mit kí-
vánsz magadnak erre az évre, mitıl 
gondolod, hogy a tavalyinál szebb, 
boldogabb lehetne? Nyílván vannak 
terveid, hiszen reménység nélkül 
nem lehet élni. Talán sok mindent 
szeretnél, megannyi elképzelésed, 
gondolatod, elvárásod kapcsolódik 
az elkezdıdött esztendıhöz. Sze-
retnél gyarapodni anyagi téren, ta-
lán van valami, amit jó lenne meg-
vásárolni, megépíteni, elérni. Lehet-
nek terveid, melyeket nem lehet 
pénzben kifejezni, de annál fonto-
sabbak. Talán vizsga elıtt áll valaki 
a családban, esetleg munkahelyet 
keres és reméli, hogy jól sikerül 
választani. Esetleg valaki gyereket 
vár, házasodni készül. De olyan is 
van, aki csak betegségébıl szeret-

ne felgyógyulni, gyengeségébıl 
vágyik megerısödni. Van, akinek 
egy látogatás távol élı gyermekei, 
szerettei részérıl is boldogságot 
jelent, mások egy rossz szenve-
délyrıl akarnának leszokni. Van, 
aki boldog lenne, ha békesség-
ben élhetne, a másik pedig uno-
káinak, gyermekeinek családjá-
ban szeretne egyetértést. Sajnos, 
olyan is lehet, aki semmi mást 
nem vár, nem is akar, mint néha 
egy jó szórakozást, és akkor bol-
dognak mondja magát. Legalább 
ennyit kapjak az élettıl, mondja 
sok ember, aki a mit eszünk és 
mit iszunk kérdést tartja az elsı-
nek a boldogságkeresésben.  

Boldog új évet kívánunk egymás-
nak, de mit értünk ezen és mit ért 
ezen az, akinek mondjuk? 

Ha mindaz, amit felsoroltunk, és 

Egyetemes imahétEgyetemes imahétEgyetemes imahét   
Január 13-án kezdıdik gyülekezetünkben az egyetemes imahét. Minden 
este fél hatkor lesznek az istentiszteletek, vendéglelkipásztorok fogják 
Isten Igéjét hirdetni. Az imahét központi témája ebben az évben a Pál 
apostol thesszalonikai gyülekezetnek írt elsı levele ötödik része, ebbıl is 
külön kiemelve az imádságra való felszólítást. Szeretettel hívunk és vá-
runk mindenkit az imaheti istentiszteletekre. Ezekért az al-
kalmakért, a szolgálókért, az 
Ige befogadásáért és 
cselekvéséért, addig, 
akkor és szüntelen 
imádkozzatok. 

Szüntelenül imádkozzatok. Szüntelenül imádkozzatok. Szüntelenül imádkozzatok. Szüntelenül imádkozzatok. 
(1Thessz 5,17)(1Thessz 5,17)(1Thessz 5,17)(1Thessz 5,17)    



Oldal  2 Mezıköbölkúti sorok 

Évekig volt a parókai udvarán a Land Rover, 
tavaly azonban elvitték Hollandiába.  

Vakációs BibliahétVakációs BibliahétVakációs Bibliahét   
2007 július végén szerveztük meg gyermekeink részére a Vakációs Bibliahetet, melynek címe idén 
kérdés formájában fogalmazódott meg: Ki az, aki nem fél? Köbölkúti és más helyen élı, református és 
más vallású gyermekek közösen hallgatták a Dániel történetét,vettek részt a közös éneklésben, játé-
kokban. Volt gyöngyfőzés és focibajnokság, ki mit tud verseny és rajzfilmvetítés, asztalitenisz és cél-
ba dobás. A legfontosabb talán mégis az, hogy Isten Igéjét együtt tanulmányozhattuk a gyermekek-
kel, megjegyeztük: Nem fél, aki Istennel él.  

Adassék nekem annyi lelki erı, hogy 

mindazt el tudjam fogadni, amin vál-

toztatni nem tudok, és bátorság ah-

hoz, hogy mindazt megváltoztassam, 

amire képes vagyok. Végül bölcsesség 

ahhoz, hogy különbséget tudjak tenni e 

kettı között. 

F. Oetinger 



ImasarokImasarokImasarok 
Ó, felséges Mindenható, mennybéli Atya Isten, ó örökkévaló Atyánk Fia, és e világnak Megváltója, ó Ó, felséges Mindenható, mennybéli Atya Isten, ó örökkévaló Atyánk Fia, és e világnak Megváltója, ó Ó, felséges Mindenható, mennybéli Atya Isten, ó örökkévaló Atyánk Fia, és e világnak Megváltója, ó Ó, felséges Mindenható, mennybéli Atya Isten, ó örökkévaló Atyánk Fia, és e világnak Megváltója, ó 
vigasztaló Szentlélek, ó kiválasztott három személyben való egy igaz Isten. Terjeszd ki, URam kegyelmesen vigasztaló Szentlélek, ó kiválasztott három személyben való egy igaz Isten. Terjeszd ki, URam kegyelmesen vigasztaló Szentlélek, ó kiválasztott három személyben való egy igaz Isten. Terjeszd ki, URam kegyelmesen vigasztaló Szentlélek, ó kiválasztott három személyben való egy igaz Isten. Terjeszd ki, URam kegyelmesen 
énreám nyomorult szegény bőnösre a Te nagy irgalmasságodat. Jaj, felette hamisan cselekedtem, és vétkeztem az énreám nyomorult szegény bőnösre a Te nagy irgalmasságodat. Jaj, felette hamisan cselekedtem, és vétkeztem az énreám nyomorult szegény bőnösre a Te nagy irgalmasságodat. Jaj, felette hamisan cselekedtem, és vétkeztem az énreám nyomorult szegény bőnösre a Te nagy irgalmasságodat. Jaj, felette hamisan cselekedtem, és vétkeztem az 
ég és a föld ellen, és sokkal rettenetesebben hogynem mint azt szómmal kimondhatnám. Hová legyek azért? És ég és a föld ellen, és sokkal rettenetesebben hogynem mint azt szómmal kimondhatnám. Hová legyek azért? És ég és a föld ellen, és sokkal rettenetesebben hogynem mint azt szómmal kimondhatnám. Hová legyek azért? És ég és a föld ellen, és sokkal rettenetesebben hogynem mint azt szómmal kimondhatnám. Hová legyek azért? És 
hová forduljak? Kihez kelljen énnekem folyamodnom? Az én szemeimet szégyenlem az égre felemelnem, ami hová forduljak? Kihez kelljen énnekem folyamodnom? Az én szemeimet szégyenlem az égre felemelnem, ami hová forduljak? Kihez kelljen énnekem folyamodnom? Az én szemeimet szégyenlem az égre felemelnem, ami hová forduljak? Kihez kelljen énnekem folyamodnom? Az én szemeimet szégyenlem az égre felemelnem, ami 
a földet illeti semmi vigasztalást és segítséget azon nem találok. Kétségbe essem tehát? Soha ne add azt Istenem. a földet illeti semmi vigasztalást és segítséget azon nem találok. Kétségbe essem tehát? Soha ne add azt Istenem. a földet illeti semmi vigasztalást és segítséget azon nem találok. Kétségbe essem tehát? Soha ne add azt Istenem. a földet illeti semmi vigasztalást és segítséget azon nem találok. Kétségbe essem tehát? Soha ne add azt Istenem. 
Kegyelmes vagy Te URam, minden kegyelemmel és irgalmassággal fogadod be azokat, akik hozzád Kegyelmes vagy Te URam, minden kegyelemmel és irgalmassággal fogadod be azokat, akik hozzád Kegyelmes vagy Te URam, minden kegyelemmel és irgalmassággal fogadod be azokat, akik hozzád Kegyelmes vagy Te URam, minden kegyelemmel és irgalmassággal fogadod be azokat, akik hozzád 
folyamodnak és tıled kegyelmet kérnek és az ı bőnüknek és hamisságuknak megbocsátásáért könyörögnek neked. folyamodnak és tıled kegyelmet kérnek és az ı bőnüknek és hamisságuknak megbocsátásáért könyörögnek neked. folyamodnak és tıled kegyelmet kérnek és az ı bőnüknek és hamisságuknak megbocsátásáért könyörögnek neked. folyamodnak és tıled kegyelmet kérnek és az ı bőnüknek és hamisságuknak megbocsátásáért könyörögnek neked. 
Ez cselekszi, hogy én is magamat is megint teljességgel neked ajánlom, és egyedül csak Ez cselekszi, hogy én is magamat is megint teljességgel neked ajánlom, és egyedül csak Ez cselekszi, hogy én is magamat is megint teljességgel neked ajánlom, és egyedül csak Ez cselekszi, hogy én is magamat is megint teljességgel neked ajánlom, és egyedül csak 
nálad keresek vigasztalást és segítséget. Te vagy egyedül az ÚR, akinél én úgy, mint nálad keresek vigasztalást és segítséget. Te vagy egyedül az ÚR, akinél én úgy, mint nálad keresek vigasztalást és segítséget. Te vagy egyedül az ÚR, akinél én úgy, mint nálad keresek vigasztalást és segítséget. Te vagy egyedül az ÚR, akinél én úgy, mint 
szökött szolga ismét helyemre beállok, az én felette nagy bőneimnek megvallásával és szökött szolga ismét helyemre beállok, az én felette nagy bőneimnek megvallásával és szökött szolga ismét helyemre beállok, az én felette nagy bőneimnek megvallásával és szökött szolga ismét helyemre beállok, az én felette nagy bőneimnek megvallásával és 
megsiratásával egyetemben. Ó én kegyelmes Istenem, kérlek téged, könyörülj énrajtam a megsiratásával egyetemben. Ó én kegyelmes Istenem, kérlek téged, könyörülj énrajtam a megsiratásával egyetemben. Ó én kegyelmes Istenem, kérlek téged, könyörülj énrajtam a megsiratásával egyetemben. Ó én kegyelmes Istenem, kérlek téged, könyörülj énrajtam a 
te véghetetlen nagy jóvoltodért. És kegyelmezz meg nekem. Ámen. te véghetetlen nagy jóvoltodért. És kegyelmezz meg nekem. Ámen. te véghetetlen nagy jóvoltodért. És kegyelmezz meg nekem. Ámen. te véghetetlen nagy jóvoltodért. És kegyelmezz meg nekem. Ámen.             
                        (Cranmerus Thomas, 1489(Cranmerus Thomas, 1489(Cranmerus Thomas, 1489(Cranmerus Thomas, 1489----1566)  1566)  1566)  1566)      

olvashatjuk a boldogságról:  

Boldog nép az, amelynek az ÚR az Iste-
ne! Boldog aki éhezik, boldog, aki sír. 
Boldog, aki hallja a prófétai beszédet. 
Boldog, aki megfogadja Isten intelmeit. 
Boldogok a szelídek, a sírók, a békes-
séget teremtık, az irgalmasok. Boldog, 
akinek hőtlensége megbocsáttatott. 
Boldog, aki az Urat féli. Boldog, aki tud-
ja, és cselekszi Isten akaratát.  

El kell ismerjük, ez egészen más, mint 
amit mi gondolunk, amit fentebb meg-
fogalmaztunk a boldogságról. Azt kell 
mindenikünknek eldönteni, hogy kinek 
hiszünk? Önmagunknak, saját feltétele-
zéseinknek? Vagy el hisszük azt, amit a 
világ mond, amirıl szeretne minket 
meggyızni a saját portékáját minden-
áron eladni akaró világ, amikor pénz-
ben, kikapcsolódásban, tégy amit 
akarsz szemléletmódban kecsegteti a 
boldogságot?  

Noha ismétlem, nem saját emberi gon-
dolataink fogalmazódnak meg Isten 
Igéjében, sıt, olyan magatartáshoz, 
olyan történésekhez kapcsolja a bol-
dogságot, melyekrıl az emberek más 
eredményt várnak, mégis, Istennek hi-

szek. Mert tudom, hogy Isten teremtette 
nem csak a külsı világot, a környeze-
tünket és a természeti törvényeket, ha-
nem ugyancsak Isten alkotta a szellemi 
világot is, annak törvényeivel együtt. 
Isten formálta az embert a föld porából, 
de a lélek mely minket megelevenít, 
ugyancsak Isten ajándéka. İ pedig 
azért alkotta mindezeket, hogy az em-
ber boldog legyen. És ezt íratta le a 
Teremtı Isten a Bibliában a már idézett 
gondolatokban. Ezért ezek nem véle-

mények, mint a 
mi gondolataink, 
hanem ezek lelki 
valóságok, Isten 
törvényei lelki 
téren, melyek 
betel j esednek, 
úgy, mint Isten 
minden szava.  

Ha tehát boldog 
új évet kívánok, 
vagy ha jóma-
gam is boldog 
szeretnék lenni, 
akkor az Isten 
által megjelölt 
úton, azzal a hit-

tel, lelkülettel, életmóddal, törekvéssel, 
indulattal igyekszem élni, ami az Igék-
ben van. És bizonyos vagyok benne, 
hogy amikor békességre igyekszem, 
amikor megfogadom Isten intelmeit, 
amikor irgalmas vagyok, vagy bőneim 
megvallásával jövök Istenhez, akkor 
valóban átélem Isten jelenlétét, áldását 
életemre, azt, hogy İ boldoggá tesz. 
Adjon a Mindenható mindenkinek Bol-
dog Új Évek. 

(Folytatás az 1. oldalról) 

B.Ú.É.K.B.Ú.É.K.B.Ú.É.K.   
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2008-ban is -" végy magadnak idıt:  
 
gondolkodni - az lesz az erı forrása, 
játszani - ez az örök ifjúság titka, 
olvasni - ez a bölcsesség forrása, 
imádkozni - ez a világ leghatékonyabb ereje, 
szeretni - az az Istentıl kapott elıjog, 
barátságot ápolni - ez a boldogságnak útja, 
nevetni - ez a lélek muzsikája, 
adni és segíteni - ez visz a tökéletesség felé, 
dolgozni - ez eredményt és jutalmat szerez, 
az irgalmasság gyakorlására - ezzel kincset 
halmozol a mennyben." 
    Svami Chidenda 



A II. Helvét HitvallásA II. Helvét HitvallásA II. Helvét Hitvallás   
XI. fejezet •Jézus Krisztus igaz Isten és ember, a világ egyetlen üdvözítıje  

A Fiú istensége szerint egyenlıképpen örökkévaló és egylényegő az Atyával, valóságos Isten. Hisszük és tanítjuk, 
hogy az örökkévaló Istennek az örökkévaló Fia embernek fiává is lett. Megkülönböztetünk tehát a mi Urunkban, a 
Jézus Krisztusban két természetet vagy lényeget, egy istenit meg egy emberit. Isteni természete szerint az Atyával, 
emberi természete szerint pedig velünk emberekkel egylényegő. Továbbá hisszük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus 
igazán szenvedett és meghalt értünk test szerint. Hisszük és valljuk, hogy ugyanaz a mi Urunk Jézus Krisztus tá-
madt fel halottaiból abban az ı valóságos testében, melyben megfeszíttetett és meghalt. Hisszük, hogy a mi urunk 
Jézus Krisztus ugyanabban az ı testében ment fel az Isten és a boldog lelkek lakóhelyére, az Atya Isten jobbjára. 
Ugyanı azonban a mennyekbıl vissza fog jönni ítéletre. Továbbá szenvedésével és halálával, sıt mindazzal, amit 
testben való megjelenésétıl fogva cselekedett és szenvedett a mi Urunk, minden hivıvel megbékítette a mennyei 
Atyát, engesztelést szerzett a bőnért, lefegyverezte a halált, megtörte a kárhozat és a pokol hatalmát, és a halottak 
közül való feltámadásával visszahozta és helyreállította az életet és a halhatatlanságot. Mert tanítjuk és hisszük, 
hogy ez a Jézus Krisztus, a mi Urunk, az emberi nemzetségnek, sıt az egész világnak egyetlen és örök Megváltója, 
akiben hit által üdvösséget nyertek mindazok, akik a törvény elıtt, a törvény alatt és az evangélium alatt üdvözültek 
és akik még a világ végéig üdvözülni fognak.  

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

Emlékkönyvi bejegyzésEmlékkönyvi bejegyzésEmlékkönyvi bejegyzés   
Légy áldott Köbölkút! te levél új hazám... 

2006.jún.11. 

Zöld György 

Zöld Mária 

Kettıs ünnepKettıs ünnepKettıs ünnep   
Augusztus 3-án kettıs ünnep volt 
Köbölkúton. A vakációs Bibliahét végén 
gyermekeink a gyülekezetet is meg 
akarták örvendeztetni, ezért rövid mő-
sorral szolgáltak a délelıtti istentiszte-
let után. Énekeik mellett bemutatták a 
Nabukodonozor királyról, valamint Dáni-
elrıl szóló kis elıadást.  

Ezután következett Zöld György lelki-
pásztor köszöntése, aki pontosan 30 
évvel ezelıtt, augusztus elsı vasárnap-
ján kezdte lelkészi szolgálatát 
Mezıköbölkúton. Jelen volt az ünnepelt 
családja, szerettei is köszöntötték ezen 
a napon, mi is kívánjuk Isten gazdag 
áldását életére, szolgálatára.  

Esperesi vizitációEsperesi vizitációEsperesi vizitáció   
Október 4-én esperesi vizitáció volt gyülekeze-
tünkben. Ekkor nézték át a Vizsgáló Bizottság 
tagjai az utóbbi vizitáció óta eltelt három év be-
jegyzéseit a jegyzıkönyvekbe, anyakönyvekbe, 
egyházi ügyvitelbe. Orbán Attila lelkész Újlakra 
látogatott, András Péter és Fekete János lelki-
pásztorok pedig helyben végezték a vizsgálatot. 
A vallásórás gyermekekkel is elbeszélgettek. A 

vizsgálat végeztével presbitergyőlés volt, majd 
istentiszteletre került sor.  

Az érdeklıdés minden szinten nagyon alacsony 
volt. A máskor öttagú bizottság most csak három 
személybıl tevıdött össze, az esperes úr sem 
tisztelt meg jelenlétével. A 12 presbiterbıl is 
mindössze négyen vettek részt a győlésen, az 
istentiszteleten pedig a vallásórás gyermekeken 
kívül alig volt 10-12 személy a templomban. 

HázasságkötésHázasságkötésHázasságkötés 
Már szinte csak órák voltak hátra a 2007-es esztendıbıl, és a 
házasságkötési anyakönyvben egyetlen bejegyzést sem tet-
tünk. De volt házasságkötés a múlt esztendıben is, mert dec-
ember 29-én hőséget esküdtek egymásnak Lakatos Zoltán Le-
vente Mezıköbölkútról és Bíró Ildikó Szentmátéból. Örömünket 
csak az mérsékeli, hogy sajnos a szentmátéi gyülekezet tagjait 
gyarapítja az új család. Isten gazdag áldása legyen életükön.   


