
A nép, amely sötétség-

ben jár, nagy világossá-

got lát. A halál árnyéká-

nak földjén lakókra vilá-

gosság ragyog.  Te meg-

szaporítod a népet, 

nagy örömöt szerzel 

neki. Úgy örülnek szí-

ned előtt, mint aratás-

kor szoktak örülni; aho-

gyan vigadnak, ha zsák-

mányt osztanak. 

 (Ézsaiás 9. rész) 

megajándékozni az Ő népét.  

Több, mint százan hallgattuk 
együtt az üzenetet Isten há-
zában az ünnep első napján. 
Öröm volt látni, hogy sokan 
eljöttek a templomban a már 
nem Köbölkúton lakók közül 
is. Ha hazajöttek szülőkhöz, 
rokonokhoz, akkor az ünnepi 
istentiszteleten is részt vettek. 

Sajnos, az is tény, hogy a 
gyülekezet több, mint fele 
nem volt ott egyik alkalom-
mal sem. És nem jön el más-
kor sem hallgatni az igét. Ki 
sem bontja az ajándékot, 
nem kíváncsi arra, hogy Isten 
mit akar ajándékozni neki.  

Úgy gondolja sok ember, 
hogy semmi szüksége 
Istenre, Krisztusra, meg-
váltásra, bűnbocsánat-
ra. Nem tudunk mást 
tenni, mint alkalomad-
tán hívogatni őket, el-
mondani, hogy Isten 
hogyan ajándékozott 
meg minket, és szüntelen 
imádkozni, hogy az ÚR 

megszólítsa a ma 
még Tőle idegen-
kedő testvérein-
ket.  

Mennyei Atyánk a 
legdrágábbat, 
egyszülöttét adta 
értünk, benne 
pedig, amint az 

ünnepen többször is idéztük, 
mindent nekünk ajándéko-
zott. Ő azt szeretné, hogy 
minden ember eljusson az 
igazság ismeretére.  

A mi felelősségünk az, hogy 
alázattal helyet adjunk éle-
tünkben a Lélek munkájának, 
hogy az igék, melyeket hal-
lottunk, legyenek gyümölcsö-
zővé. A fény, az öröm, amit 
Isten hirdetett, nekünk adott, 
áradjanak tovább másokra. 

S ok mindent ünnepelnek 
az emberek karácsonykor, 
egyesek szerint ez a család 
ünnepe, mások a szeretet 
ünnepének tartják, van, aki-
nek csak szabad napokat 
jelent, esetleg szép ünnepi 
hangulatot. Abban azonban 
legtöbben egyet értenek, 
hogy ezen az ünnepen sze-
retteinket megajándékozzuk 
lehetőségeink szerint olyan 
ajándékkal, amit értelmes-
nek, szépnek, hasznosnak 
tartunk, és amiről feltételez-
zük, hogy az is örvendeni 
fog neki, akinek az szól, 
akinek szántuk.  

Ha személyesen adjuk át 
ajándékunkat, akkor figye-
lemmel követjük, amikor ki-
bontja azt a megajándéko-
zott, vajon mi lesz az első 
reakciója. Azt próbáljuk 
megfejteni, hogy sikerült-e 
valóban meglepetést és örö-
möt szerezni, vagy pedig 
csalódást okoztunk.  

Képzeljünk el egy kitalált 
esetet, amikor a nagyszülő, 
aki nagyon szereti unokáját, 
sok mindent mellőzve, áldo-
zatot hozva, hosszú időn 

keresztül spórolva, végre 
megveszi azt az ajándékot, 
ami szerinte a legmegfele-
lőbb, nem is olcsó, de bizo-
nyára nagy örömére lesz az 
unokának. Amikor az unoka 
átveszi és kibontja, akkor 
elhúzza a száját, halkan azt 
is hozzáteszi, hogy micsoda 
semmiség, ki kell dobjam.  

Karácsony nagyhetén, vala-
mint az ünnep három napján 
összesen 9 prédikáció hang-
zott el ószövetségi igék 
alapján arról, hogy Isten 
mekkora ajándékot adott 
nekünk Fiában, Jézus Krisz-
tusban. Az Ószövetségben 
ennél sokkal több jövendölés 
van a Messiás 
születéséről. 
Ezek az 
igék el-
mondják 
azt is, 
hogy az 
eljövendő 
Messiás mit 
fog csele-
kedni, mi-
ként fogja 
Benne 
Isten 

Karácsony utáni gondolatok 

A karácsony név 

A nagy jelentőséggel bíró téli 

ünnep minden nyelvben más és 

más nevet kapott... 

A magyar Karácsony szó jelenté-

se szláv eredetű, a szláv korcsun 

szóból ered, amely lépőt, átlépőt 

jelent. A szó jelentése utal az új 

esztendőbe való átlépésre. 

 

Ugyanígy az angol Christmas 

Jézus Krisztus nevére utal. Ezzel 

szemben a német Weihnacht és 

a holland kertsmisse szent éjt 

jelent, tehát a szavak jelentése 

egyházi eredetű. A francia Noel, 

az olasz natale, a spanyol 

navidad, valamint a walesi 

nadoling a latin Natalis szóból 

erednek, melynek jelentése 

születés. 
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Mezőköbölkúti sorok 

Gyülekezeti alkalmaink: 

 Istentiszteletek szombat 

este 17 óra, valamint va-

sárnap 11 óra, és délután 

1530 óra. 

 Bibliaóra csütörtökön 17 

órától. 

 Konfirmációi előkészítők 

szombatonként 15 órától az 

első éveseknek, 16 órától a 

másodéveseknek. 

 Vallásóra szombaton 14 

órától. 



 

Bejegyzés gyülekezetünk 

emlékkönyvében: 

 

Nagyon megható visszajönni, 

emlékezni. Kedves nekem ez a 

nép és ez a hely! Isten áldjon 

Köbölkút, szülőföldem! 

 

Laczkó—Zöld Eszter, 

2006.aug.20. 

 

bűnös emberu, nem xetettél el orcád 

elől, de a xigasztaló feloldozásban 

készséggel fogadtál xissza kegyel-

medbe és szeretetedbe, s egyedül a 

Te irgalmasságos által megbocsá-

tottad az én xétkeimet. Én jóságos 

Atyám, erősítsd meg, kérlek, ami jót 

kezdtél énbennem, hogy mostantól 

Ó, örökkéxaló, mindenható, könyö-

rületes Urwnk, Istenünk.  Szíxem 

mélyéből dicséret, hálaadás és ma-

gasztalás szálljon tehozzád, hogy 

engem, a Te kegyelmedet kereső 

kezdxe legszentebb akaratod szerint 

intézzem  életemet, megálljak a 

kegyességben, hűségben, tisztaság-

ban és szentségben, mindenek felett 

Téged szeresselek, s így küzdő élete-

met egykor boldogan xégezzem.  

Ámen. 

Tranoscivs György (1592-1637) 

Imasarok 

Mert a törvényben is, a prófétáknál is ezt ol-
vassuk: Ha per támad férfiak között és törvény 
elé mennek és megítélik őket: igazat adnak az 
igaznak és bűnösnek mondják a bűnöst. (5 
Móz. 25,1) Ésaiás meg így szól: Jaj azoknak, 
akik a gonoszt ajándékért igaznak mondják. 
(Ésa. 5,23) Az pedig bizonyos dolog, hogy 
mindnyájan természet szerint bűnösök, hitetle-
nek és Isten ítélőszéke előtt a gonoszság miatt 
bűnhődésre és halálra méltók vagyunk; azon-
ban megigazulunk, azaz bűn és halál alól fel-
oldoz ama Bíró, Isten, egyedül Krisztusért, min-
den mi érdemünk, vagy reánk való tekintet 
nélkül.Mert ugyan micsoda világosabb, mint 
amit Pál apostol mondott eképpen: Mindenek 
vétkeztek és az Isten dicsőségétől elmaradtak. 
Megigazulunk pedig ingyen Isten kegyelméből 
a Jézus Krisztusban lett váltság által. (Róm. 
3,23-24)  

A Második HelvétHitvallás 

XV. RÉSZ 

A hívők valóságos megigazulásáról 

 

l. Az apostolnak a megigazulásról szóló fejtege-
tése szerint, megigazítani annyit jelent, mint 
bűnöket megbocsátani, bűn és büntetés alól 
felmenteni, kegyelembe fogadni és igaznak 
nyilvánítani. Ugyanis a Rómabeliekhez írott le-
velében így szól az apostol: Isten az, aki meg-
igazít, kicsoda, aki kárhoztatna? (Róm. 8,33) Az 
Apostolok Cselekedeteiről írott könyvben ugyan-
csak ő így szól: Krisztus hirdeti nékünk a bűnök 
bocsánatát, és mindazokból, amikből a Mózes 
törvénye által meg nem igazulhattok, ez által 
mind, aki hiszen megigazul. (Csel. 13,38-39) 

Karácsony készül, emberek! 

 

Szépek és tiszták legyetek! 

 

Súroljátok föl lelketeket, 

csillogtassátok kedveteket, 

Legyetek újra gyermekek, 

Hogy emberek lehessetek. 

 

Wass Albert 
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Karácsony ünnepén a 

Megváltót, aki értünk 

született, gyermekeink 

énekekkel, szavalatokkal, 

rövid  pásztorjátékkal 

köszöntötték. Maga Jézus 

mondta: Gyermekek és 

csecsemők szája által 

szereztél dicsőséget!  
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Istennek hálát adunk, hogy az 
elmúló esztendő júniusában a 
Kórus két napos kiránduláson 
vehetett részt. Szombaton, június 
26-án reggel indultunk, délután 
egy órára már Govora-n 
voltunk, ahol a Dél-Románia 
református gyülekezeteinek 
találkozóján vettünk részt. Az 
istentisztelet után a Kórus éne-
kekkel szolgált. A közös ebéd 
után Râmnicu Vâlcea rövid 
látogatása következett, majd az 
Olt völgyén, a Déli Kárpátok 
gyönyörű hegyei között 
érkeztünk estére 
Nagyszebenbe.  

Vasárnap délelőtt 10 órától a 
nagyszebeni református 
istentiszteleten vettünk részt, 
ahol a Kórus ismét szolgált, 
majd a gyülekezeti terembe 
mentünk, ahova az egész 
gyülekezet hivatalos volt, 
beszélgetni sütemény és tea 
mellett, valamint vetítéssel 
egybekötött beszámolót 
hallgatni a gyülekezet 
eseményeiről. Ebéd után Varró 
Sándor lelkipásztor családjával 
együtt végigvezetett és 
bemutatta Nagyszeben 
főterének fontosabb épületeit, 
templomait. Estére érkeztünk 
haza, Istennek hálát adva a 
szép alkalomért.  

Együtt énekeltünk, szolgáltunk a 
következő Kórus-tagokkal: 
Lakatos Irma, Deák Reményke, 
Lakatos Ilonka, Lakatos 
Reményke és Lakatos Tünde, a 
Kórust vezette Kovács Cecília, 
erősítette ifj. Kovács István. 
Külön köszönet, hogy Lakatos 
Ödön presbiter is elkísért, saját 
autójával besegített, hogy 
mindnyájan eljussunk ezekre a 
helyekre.  

Kirándulás a Kórussal 

Szól az ének Govorán 

Râmnicu Vâlcea, vá-

rosnézés, itt a Polgár-

mesteri Hivatal előtt.  

Gyönyörű táj. Háttér-

ben az Olt folyó, szállo-

da Călimănești-en, 

messze pedig a Déli 

Kárpátok. 

Ének a nagyszebeni 

templomban. 

Nagyszebeni városné-

zés, a főtéren. Háttér-

ben a világhírű 

Brukenthal Múzeum. 



Esperesi vizitációra került sor gyülekezetünkben 
október 6-án. Három évenként kerül sor az egyház-

megyei vizsgálatra, ilyenkor a vizitációs bizottság 

átnézi a három esztendő gyülekezeti eseményeit, 

ügyvitelét.  

Az említett napon gyülekezetünkbe érkezett Gudor 

Lajos esperes (alsó kép), aki az esti istentisztelet után 
a gyülekezetnek beszámolt a jegyzőkönyvbe foglalt 
adatokról. Azt is megemlítette az esperes, hogy espe-

resként ez az utolsó vizitációja, a gyülekezetnek a 

továbbiakban is Isten áldását kívánta.  

Bányai László főjegyző (felső kép), rettegi lelkipásztor 

az igehirdetés szolgálatát végezte, az irodai ügyvitel 

átnézése után. 

Fekete János számvevő (középen), magyardécsei 
lelkipásztor a pénzügyi forgalom ellenőrzése után a 
vallásórásokkal találkozott, akiknek tudását dicsérte.  

Sajnos, a presbitérium 12 tagja közül csak négyen 
jöttek el, a gyülekezet is kis számban vett részt a talál-

kozáson.  

Esperesi vizitáció 

Iskolakezdés 

Sokan és elég gyakran emlegetik a régi időket. Szinte minden gyülekezeti eseménynél 

elhangzik, hogy ez előtt húsz-harminc évvel még 8 osztályos iskola volt Köbölkúton, 

hány diák tanult akkor a faluban, hány tanár volt. Joggal gondolhatták az akkoriak, 

hogy a falunak van jövője, hiszen népes sereg váltja majd a kiöregedő generációkat. A 

népes sereg felnőtt, sokan városra költöztek, mások nem alapítottak családot, a gyer-

mekek száma egyre 

csökkent. Sajnos, ez a 

folyamat tart még, lát-

szik ez az iskolába és az 

óvodába járó gyermekek 

létszámán.  

2010 őszén az iskolát 

Mezőköbölkúton alig tíz 

gyermek kezdte. Hárman vannak a negyedikesek, harmadik osztályos nincs, a másodikba öt 

gyermek tanul. Két gyermek kezdte az első osztályt, Nagy Noémi és Deák Ferenc.  

Gazdasági nehéz időket élünk, amikor nem egyszerű pénzforrásokat találni, mégis, az 

RMDSz úgy gondolta, hogy ha csak jelképes ajándékkal is, de a megye minden első osztály-

ba induló diákját megajándékozza. Táskát, és a legszükségesebb tanfelszerelést kapta a két 

elsős.  

Kívánjuk, hogy legyenek jó eredményeik a tanulásban, nem csak az első osztályba indulók-

nak, hanem minden idevalósi diáknak, akár itthon, Kecseden, Besztercén, vagy bárhol is 

tanulnak.  

Temetés 

December 17-én kísértük utolsó 

földi útjára Rigó István 84 éves 

testvérünket. A szeretteit vigasztaló 

ige a Zsidókhoz írt levél 4. része 

alapján hangzott el, melyben arról 

tesz bizonyságot az Írás, hogy akik 

hisznek, azok bemennek Isten 

nyugalmába.  

Rigó Pista félelem nélkül nézett 

szembe az elmúlással, életének 

nagy ajándéka volt a Biblia, melyet 

buzgón olvasott az utolsó hetek-

ben jelentkező betegségéig. Felesé-

gét, gyermekeit vigasztalja Iste-

nünk, keressék ők is Isten igéjét, 

mely által Isten szól mindnyájunk-

hoz.  
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Úgy gondolkodj, mint a bölcs, de úgy 

beszélj, mint az egyszerű emberek. 

(Arisztotelész) 


