
Gyülekezetünkben február első 

hetében kerül sor az imahétre. A 

Skóciai Egyház szervezésében 

sorra kerülő idei sorozat témája 

Lukács evangéliuma alapján hang-

zik el: Ti vagytok erre a tanuk.  

Krisztus feltámadásának elisme-

rése az egyház lelki közösségének 

forrása - vallják a szervezők. Ör-

vendetes az, hogy egy ilyen széles 

körben megtartott alkalommal a 

feltámadás nélkülözhetetlen és 

örömteli tényét megvallhatják az 

egyházak, ennek a hitvallásnak 

üzenete által közelednek egymás-

hoz az imahetet megtartó gyüleke-

zetek, keresztyén egyháztagok.  

Az imahét estéin a Lukács evangé-

liumából jól ismert húsvéti törté-

netből hangzik el egy-egy üzenet. 

Ezt a történetet általában úgy is-

merjük, hogy Az emmausi vándo-

rok története.  

A csüggedten hazafelé tartó tanítványok élete 

gyökeresen megváltozott, miután hallgatták 

Jézus, és felismerték, hogy Ő a Feltámadott. 

Ennek a felismerésnek öröme olyan nagy volt, 

hogy rögtön meg akarták osztani másokkal is, 

ezért vállalják éjszaka az utat vissza Jeruzsá-

lembe. Hirdetni akarják Jézus feltámadását, 

hogy az ő életükben bekövetkezett örömteli 

változás mások életében is megtörténjen. Egy-

szóval tanukká lettek, tanúskodtak Jézus feltá-

madásáról. 

Az egyetemes imaheteknek nagyon sok áldása 

lehet, tapasztaltuk az elmúlt években. Ilyenkor 

többen vagyunk a templomban is, ez már ön-

magában nyereség. Egyazon program szerint 

hangzik Isten igéje sok ezer más gyülekezettel. 

Imádságaink témaköre is nagyon közel van  

sokmillió imádkozó keresztyén imájával. Adja a 

kegyelem Istene, hogy legyen még egy nagy 

nyeresége 2010 imahetének: legyünk Jézus 

Krisztus tanúi.   
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Istentiszteleteink 

vasárnap 11 órától 

kezdődnek, hétfőtől 

szombatig pedig 

minden este 6 órá-

tól. A záró istentisz-

teleten, vasárnap, 

február 7-én megte-

rítjük az Úr asztalát.  

Mindenkit szere-

tettel várunk alkal-

mainkra.  

A z  i m a h é t  

t ö r t é n e t é b ő l  
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Az Egyetemes Imahét jelképe 

Ti vagytok erre a tanúk. (Lk 24:48)

Ti vagytok erre a tanúk. (Lk 24:48)

Ti vagytok erre a tanúk. (Lk 24:48)   

Az első olyan mozgalom, mely céljául tűzte ki az imádságot minden egyházért és minden egyházzal, 1740-ből 

ismert. 1820-ben egy Steward nevű lelkipásztor kiadja javaslatait A keresztyének általános egysége címmel. 

1846-ban alakult az Evangéliumi Alliánsz, mely minden év első hetében tartja az imahetet a hívők egységéért. 

1886-ban volt az első meghirdetett imahét Magyarországon.  

Fontos mérföldkő volt az 1910-ben megtartott Edinburghi Konferencia, melynek célja a szervezők szerint a 

közös missziói lelkület kialakítása és a missziói társulatok munkájának összehangolása volt. 1968-ban adták ki 

az első közös programot az imahétre.  



Közbenjáró és hálaadó  
imádság az imahétre 

Teremtő és Megváltó Istenünk! Dicsérünk 
Téged különböző közösségeinkért, akik 
együtt akarják megvallani az életet 
adó,feltámadott Krisztusba vetett hitüket, 
szóval és cselekedettel. Add, hogy úgy nö-
vekedjünk ökumenikus elkötelezettségünk-
ben, hogy mind a teremtettségért való hála-
adásban, mind az élet közös fenntartásá-
ban egyek lehessünk. Kyrie eleison/ Uram 
irgalmazz! 

Istenünk, megmutattad Magad életünk történéseiben. Köszönetet mondunk, hogy velünk vagy, hogy Fiadat 
ajándékoztad nekünk, aki megmutatja szereteted, és dicsőséged áldásában részesít. Vezesd 
mindazok lépéseit, akik miközben az evangélium tanúi a teljes egységhez vezető úton, türel-
mesen figyelnek más kultúrákra és vallásokra. Kyrie eleison/ Uram irgalmazz! 
Istenünk, aki sohasem hagysz el minket! Hálát adunk, hogy a két tanítvány találkozhatott 
a Feltámadott Krisztussal az emmauszi úton. Add, hogy mi is érezzük Krisztus jelenlétét 
életünk útján. Hevítsd szívünket, add, hogy tanúskodhassunk 
jelenlétedről Krisztus feltámadásának erejével. Ámen 
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 Ki vagyok én? E kérdés 

gúnyolódik velem. Bárki 

is vagyok - te ismersz 

engem: Istenem! Tied 

vagyok!  

(Dietrich Bonhoeffer)  

M e z ő k ö b ö l k ú t i  s o r o k  

Az utóbbi öt év imaheteinek témái: 

 2005: Krisztus az egyház egyetlen fundamentuma. 

 2006: Ott vagyok közöttük. 

 2007: A süketeket is hallóvá teszi, a némákat is 

beszélővé. 

 2008: Szüntelen imádkozzatok. 

 2009: Legyenek eggyé kezedben. 

Imahéten szolgáló lelkipásztorok: 

 Vasárnap - 11 óra: Kovács J. István, Mezőköbölkút 

 Hétfő - 18 óra: Barabási Endre, Bálványosváralja 

 Kedd - 18 óra: Székely Botond, Teke 

 Szerda - 18 óra: Tordai Árpád, Apanagyfalu 

 Csütörtök - 18 óra: Ötvös József, Marosvásárhely 

 Péntek - 18 óra: Kenderesi István, Nagysajó 

 Szombat - 18 óra: Csíki Mihály, Kékes 

 Vasárnap - 11 óra: Kovács J. István, Mezőköbölkút 

 

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

 

1. A bűnbánat Isten ajándéka. Azt pedig vi-
lágosan megmondjuk, hogy ez a bűnbánat 
tisztára Isten ajándéka és nem a mi erőnk 
munkája. Azt parancsolja ugyanis az apostol, 
hogy a hű tanító szorgalmasan tanítsa az 
igazságnak ellenszegülőket; ha talán adna 
nékik az Isten megtérést az igazság megisme-

résére (2 Tim. 2:25.) 
2. Szomorkodik elkövetett bűnein. Az az evangéliumbeli bűnös nő, aki könnyeivel áztatta 
az Úr lábait, és Péter, aki keservesen sírt és megsiratta Urának megtagadását (Luk. 7:38; 
22:62), nyilván megmutatják, milyennek kell lennie a bűnbánó ember lelkületének, ha komo-
lyan megsiratja elkövetett bűneit.  

Gyülekezetünk emlékkönyvében  
olvasható:  
 
Örvendünk a közös együttlétnek és na-
gyon szépen köszönjük a szervezést, Isten 
áldását kérjük minden Köbölkútira. 
  Polgárné Rémán Éva 
2006. június 11-én. 



Istenünk adjon bölcsességet, 

hitet, erőt, hogy megtarthassák 

fogadalomtételüket és megta-

pasztalják a Jézus Krisztussal 

való élet szépségét, áldásait. 

Egy másik örvendetes esemény 

volt Kárász Imre magyar-országi 

állampol-

gár testvé-

rünk fel-

nőtt ke-

resztsége 

o k t ó b e r 

1 0 - é n , 

majd pe-

dig októ-

ber 11-én 

házasság-

k ö t é s e 

Nagy Adél 

mezőköbölkúti hajadonnal. Noha 

nem élnek Köbölkúton, van, aki 

innen is imádkozzon értük, és 

várja őket. Legyen életükön Isten 

gazdag áldása, legyen igaz na-

ponta az ige, amit hallottak az 

esküvőn: hozzájuk jött Jézus.  

I s m é t  M e z ő k ö b ö l k ú t i  s o r o k  
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2008 júliusában olvashattunk 

utoljára Mezőköbölkúti sorokat. 

Eltelt másfél esztendő, számos 

eseménnyel, jó vagy kevésbé jó 

dolgok történtek életünkben.  

Ha Isten is úgy akarja és megse-

gít, próbálunk visszaemlékezni a 

jelentősebb eseményekre, ebben 

és a következő számokban.  

Noha már a 2010-es imahétre 

készülünk, ha arra törekszünk, 

hogy az eltelt egy és fél év ese-

ményeit megemlítsük, akkor kon-

firmációval és temetésekkel kell 

kezdjük. Július 27-én énekelte 2 

fiú és 3 leány az ismert éneket: 

Szent hitünkről vallást tettünk. 

Név szerint a következők tettek 

fogadalmat Jézus Krisztushoz és 

az egyházhoz való hűségre: Laka-

tos Renáta Izabella, Kis Norbert 

Csaba, Kovács Jankó István, La-

katos Katalin Judit, Deák Eliza. 

Emmausi úton 
 

Ketten megyünk, vagy egyedül megyünk... 

Hová? - E földön sok-sok Emmaus van. 

JÉZUST idézzük közbe-közbe búsan, 

emlékeink is ballagnak velünk... 

 

Így létezünk a múltat emlegetve, 

csodákra visszarévedezve járunk, 

de csüggedésünk annyiszor elárul: 

"Ó, mi azt hittük..." (ezt meg ezt, ha tette). 

 

Pedig hát EGGYEL többen ballagunk: 

hozzánk szegődik új meg új alakban 

VALAKI mindig, hogy fáradhatatlan 

mondja az Igét, nem vagyunk magunk. 

 

Lelkünk föleszmél, boldog szót rebeg 

kenyérben, borban fölfedezve testét: 

"Maradj velünk, hogy be ne esteledjék, 

búban, örömben hadd legyünk Veled!"  



2008 szeptemberének első hetében került sor a 
mezőújlaki templom tetőszerkezetének javítására, a csere-
pek megforgatására. A Szatmár környéki lelkipásztorok adományát 
kiegészítette a mezőkökölkúti hívek által felajánlott összeg, ebből vá- sároltuk a faanyagok, 
szegeket, egyéb szükséges anyagokat. A munkálatok három napot tartottak. A Marosi Református Egyházme-
gye lelkipásztorai végezték a munkát, akiket Zöld György volt köbölkúti lelkész hívott meg. Az egyházmegye 
esperesével együtt  érkezett a nyolc lelkész, mellettük egy köbölkúti presbiter is dolgozott. A második nap egy 
autóval érkeztek Kolozsvárról is a lelkészek, néggyel többen dolgoztunk ekkor. Sikerült az egész cserepet át-

forgatni, a hibás léceket, gerendákat kicserélni, a 
belső falakról az átázott vakolatot eltávolítani. Is-
tennek legyen hála. 

Mezőköbölkúti Református Egyházközség 

Postacím: 427161 Fîntîniţa nr. 155, jud. Bistriţa—Năsăud 

Romtelecom: +40 (0)263 356506 

Vodafone: +40 (0)722 582306 

E-mail: kovacs.j.istvan@gmail.com 

Web: http://www.parokia.hu/lap/mezokobolkut/ 

Sok temetés 2008 második felében 

 
Sajnos nem csak örvendetes eseményekről kell 
megemlékezzünk, hanem emberi létünk  véges 
voltára is emlékeztetnek minket a földi történé-
sek. Több alkalommal is koporsó előtt álltunk, 
kértünk Istenünk vigasztalását:  
 Július 20-án Lakatos János 76 esztendős 

testvérünk temetése volt. Az 1.Kor.15,22-
28 verseiből szólt a feltámadás reménysé-
gére buzdító Ige: Krisztusban mindnyájan 
életre kelnek. 

 Szabó Ágnes testvérünket tanyai lakásá-
tól kísértük utolsó földi útjára szeptember 
9-én. Hosszú életének végén (83 évet élt) 
gyászoló szeretteit Isten Igéje az 1.Mózes 
15,13-15 alapján szólította meg: Te pedig 
békességgel térsz őseidhez. 

 Kevesebb, mint két héttel később, szept-
ember 22-én ismét a Tanyáról jött a 
gyászmenet. Lakatos Dénes 72 évesen 
hunyt el. Az Ige, mely által az Úr a gyá-
szolókat szólította a 91. Zsoltár 15-16 ver-
seiből hangzott: Megelégítem hosszú élet-
tel, gyönyörködhet szabadításomban. 

M e z ő ú j l a k i  

t e m p l o m  

j a v í t á s a  

A Mezőköbölkúti sorokat Interneten is 

lehet olvasni a következő címen: 

http://www.parokia.hu/lap/

mezokobolkut/letoltes/lista/sorok-1/# 

 Október 23-án a 80 
esztendős Lakatos An-
tal testvérünk temeté-
sén szóltak búsan a 
harangok. Az 5.Mózes 
8,2-3 Igéje gyászoló 
családjának és a rész-
vétet nyilvánító gyüle-
kezetnek közvetítette 
Isten vigasztaló akaratát: Emlékezz 
vissza az egész útra, amelyen vezetett 
Istened, az ÚR. 

 November 12-én volt az utolsó temetés 
gyülekezetünkben a 2008-as esztendő-
ben. Ekkor Deák Béla Mezőkecseden 
élő testvérünket kísértük a temetőkert-
be. 74 éves testvérünk koporsójánál az 
Ige a 119 Zsoltár 97-105 verseiből szólt 
minden jelenlévőhöz: Lábam előtt mé-
cses a te igéd, ösvényem világossága. 

 

Minden gyászoló testvérünknek kívánjuk 

Isten Lelkének vigasztaló erejét, a fel-

támadás reménységének bizonyosságát. 


