
S 
zokatlan a cím, de remélhető 

az, hogy vannak bibliaolvasó, 

és Bibliát ismerő emberek, akik-

nek eszébe jut a címhez kapcsolódó tör-

ténet. Belsazár király látja a falon író 

kezet, mely azt írja, hogy mene, mene, 

tekel, ufarszin. Az írás jelentését csak 

Dániel tudja megfejteni, Isten kijelen-

tése alapján. A három szóból a közép-

ső, a tekel azt jelenti, hogy megméret-

tél és híjával találtattál. Még azon éj-

szaka bekövetkezik Belsazár számára a 

büntetés.  

A Szentírás kijelentése alapján gyak-

ran hallunk arról, hogy minden kegye-

lem. Kegyelemből van üdvösségünk, hit 

által, és ez nem a mi érdemünk. Kegye-

lem az életünk, a hetven-nyolcvan esz-

tendő. Hitvallásunk is megerősíti ezt, 

amikor azt mondja, a 63. kérdésre adott 

feleletben, hogy  a jutalmat Istentől 

nem cselekedeteinkért kapjuk, hanem 

kegyelemből. Mindezekből azonban 

nem kell téves következtetéseket 

levonni. Ha minden kegyelem, gon-

dolhatja az ember, akkor mi nem 

tehetünk semmit hozzá, tehát bár-

mit teszünk, az nem számít. Isten 

csak Jézus Krisztus elégtételére te-

kint, a mi tetteinkkel nem foglalko-

zik, bármit tehetünk, bárhogyan él-

hetünk. Ez nem a Biblia tanítása, 

sehol nem mondta Isten, hogy éle-

tünk cselekedetei nem számítanak. 

Nem ezekért a cselekedetekért üd-

vözülünk, de mindazért, amit te-

szünk, mondunk, vagy éppen nem 

teszünk, felelősek vagyunk. És nem 

fenyegetés ez, hanem józanságra 

ébresztés, amikor számadásról be-

szél az Írás. Jézus mondta: minden 

haszontalan szóról, amelyet kimon-

danak az emberek, számot fognak 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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 Az ősz beköszöntével és az iskolai év kezdetével ismét elkezdődtek a nyá-
ron szünetelő programok is. Minden szombaton két órától van vallásóra, a legkiseb-
bek számára. Az elmúlt esztendőben összesen 22 gyermek vett részt legalább egy 
vallásórán, mégis, az átlagos létszám csupán 9. Ismételten kérjük  a szülőket, nagy-
szülőket, küldjék a gyermekeket vallásórára. A konfirmációi előkészítők is folytatód-
nak, két csoportban 3-3 gyermek készül a gyülekezet és Isten színe előtti vallástétel-
re. A betakarítási munkák miatt még várnunk kell, de hamarosan a bibliaórákat is 
szeretnénk elindítani. És természetesen nem feledkezhetünk meg arról, hogy leg-
főbb gyülekezeti alkalmunk az istentisztelet, melyre mindenkit szeretettel hívunk és 
várunk. Vasárnap 11 órától és délután fél négytől, szombat esténként pedig sötéte-
dés idején, jelenleg fél nyolckor kezdődnek istentiszteleteink.  

T e k e lT e k e lT e k e l    

Egyházmegyei 

 vizsgálat 
 

A Dési Református Egyház-
megyétől értesítést kap-
tunk, október 6-án, szerdán 
gyülekezetünkben esperesi 
vizitációra kerül sor.  Egyhá-
zi törvényeink alapján min-
den harmadik esztendőben 
látogatja meg a gyülekeze-
teket az egyházmegye veze-
tősége, ezen alkalommal a 
hivatalos íratok és pénzügy-
vitel ellenőrzése mellett ta-
lálkozásra és beszélgetésre 
is van alkalom a gyülekezet 
tagjai valamint az egyház-
megyei vezetőség között. A 
vizitáció délután három óra-
kor kezdődik, öt órától pedig 
presbitergyűlésre kerül sor. 
Fél hattól a gyülekezeti ta-
gokkal való találkozásra 
adódik alkalom, vallásórá-
sokkal, ifjakkal, minden ér-
deklődővel.  
A vizitáció eredményeiről a 
bizottság beszámol a gyüle-
kezetnek, a 6 órától kezdő-
dő istentisztelet keretében.  
Ne feledjük, tehát, október 6
-án, szerdán délután fél hat-
tól vallásóra, ifi óra, találko-
zás a gyülekezettel, 6 órától 
istentisztelet, utána beszá-
moló.  
Jöjjünk el az alkalomra és 
kérjük Istenünk áldását a 
találkozásra.  
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adni az ítélet napján. Pál apostol azt írja: mindegyi-

künk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. 

A Zsidókhoz írt levélben olvashatjuk: mindenki me-

zítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd 

számot adnunk. Péter apostol is tud erről, és arra 

buzdít, hogy legyetek készen mindenkor számot adni 

mindenkinek. Nagyon leegyszerűsítve azt mondhat-

juk, hogy kétféle módon lehet a számadásra várni, 

akár a földi dolgainkra nézve is. Van, aki öröm-

mel várja, hogy elszá-

molhasson, 

mert hűsé-

ges sáfárként 

urának akara-

ta szerint és 

az Ő dicsősé- gére munkálko-

dott, és nincs kétsége afelől, hogy hallani fogja, hogy 

jól vagyon jó és hű szolgám. És van, aki félelemmel 

és magyarázatokat keresve várja az elszámolást, 

mert nem volt hű sáfár. Jézus Krisztus arról beszél a 

példázatban, hogy egyik csoport majd tettei alapján 

megy a büntetés helyére, a másik csoport hallani fog-

ja, hogy menj be Atyád örömébe.  

Gyakran hallunk olyan emberekről, akik nem gondol-

nak a jövőre, nem számolnak beszédük, magatartá-

suk, tetteik következményeivel. Megfontolatlan em-

bereknek nevezzük őket, hiszen tudni való, hogy amit 

vet az ember, előbb-utóbb beérik annak gyümölcse, 

akár jó, akár gonosz az. Sok olyan példát is lehetne 

azonban említeni, amikor mi magunk is ilyenek va-

gyunk.. Belsazár is hirtelen ötletét valósítja meg, a 

bór mámora és a környezet hangulata juttatja eszébe 

azt a rettenetes gondolatot, hogy az Isten házából 

hozott edényekből lakmározzanak, meggyalázva eze-

ket. A pillanatnyi hangulat elvette a király eszét, de 

ez csak az utolsó csepp a pohárban, a megmérettetés 

egész életét veszi számba, és mond ítéletet felette. 

Isten az Ő gyerme- keit sok min-

dennel meg-

ajándékozta, 

a Biblia Is-

ten ajándé-

kait kegyel-

mi ajándékoknak is ne-

vezi, vagy a példázatokban tálentumoknak. 

Ezekkel mi felelősen kel éljünk, Isten dicsőségére 

kamatoztassuk tehetségünket, adottságainkat, lehe-

tőségeinket. Felelősek vagyunk, hűséges gazdálko-

dásra hívott el minket a mi URunk.  

Olyan szép példát lehet az iskolában is látni a fele-

lősségről és a megmérettetésről. A tanár kérdez a 

diákoktól, jó, vagy rossz jeggyel lehet hazamenni. 

Egyik gyermek igyekszik észrevétlen maradni, az 

előtte ülő mögé bújik, fejét lehajtja, ha pedig szólít-

ják, elvörösödik. A másik gyermek már-már a padból 

is kiesik, annyira jelentkezik, magasra emelt karral, 

ragyogó arccal mondja: engem tessék kérdezni. Ami-

kor Isten kérdez, melyik diák példájában ismerünk 

magunkra?  

(Folytatás az 1. oldalról) 

A sáfároktól elsősorban azt követelik, 

hogy mindegyikük hűségesnek bizo-

nyuljon. (1.Kor.4,2) 

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

Hasonlóképpen mi is azt hirdetjük, hogy azok, akik igazán megbánták bűneiket, nem lehetnek meg jóvátétel, ir-
galmasság, sőt alamizsnálkodás nélkül és általában az apostol szavaival buzdítunk mindenkit, ezt mondván: Ne 
uralkodjék a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban: se ne szánjátok oda a ti tag-
jaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból 
életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.  
Tévelygések. Ezért kárhoztatjuk egyeseknek az evangélium hirdetésével visszaélő mindenféle istentelen beszé-
dét, akik ezt mondják: Könnyű megtérni Istenhez. Krisztus jóvátett minden bűnt. Könnyű dolog a bűnbocsánat. 
Mit árt tehát, ha vétkezünk? Nem kell nagyon sokat törődni a bűnbánattal stb. Tanítjuk azonban, hogy minden 
bűnösnek mindig nyitva van az út Istenhez és hogy ő megbocsátja minden hívőnek minden bűnét, kivéve az egy 
Szent Lélek elleni bűnt. 



Imasarok 
Örök mindenható ÚR Isten, ki a Te szolgáidnak engedted, hogy az igaz hitnek vallásában, az örökkévaló 
Szentháromságnak dicsőségét megismernénk és isteni hatalmában egységét imádnánk: kérünk téged, hogy 

ezen hitnek erőssége által, minden háborúságtól végig megőriztessünk.  
ÚR Isten, ki az igazságnak szeretője, és megadója vagy, térítsd hozzád a Te szolgáidnak szívét, hogy a Te 

Szentlelkednek felgerjedett lángjával buzgó szívet öltvén beléjük, mind hitükben állhatatosok, s mind cseleke-
detükben legyenek tökéletesek.  

Örök mindenható ÚR Isten, adjad, hogy a hitben, reménységben és isteni szeretetben öregbedjünk; és hogy méltók legyünk  
a Te ígéreteidnek elvételére, engedd, hogy parancsolataidat vígan és örömmel megtartsuk.  A mi Urunk Jézus Krisztus ál-

tal, ki az Atyával és a Szentlélek Istennel egyetemben él és uralkodik örökkön örökké. Ámen 
Pázmány Péter (1570 - 1637) 
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Csak egy mód van rá, hogy ne féljünk 

az emberektől, ne féljünk a haláltól, ne 

féljünk a gonosztól, és ne féljünk a 

természet elemi erőitől - és ez a mód 

az, hogy ne féljünk Istentől, hanem 

szeressük őt. 

Lev Tolsztoj   

Gyülekezetünk emlékkönyvében olvasható:  

 
 Mindennek megvan a maga ideje, és az időnek is van 
Ura. Boldog az a nép, gyülekezet, amely úgy tölti el földi jö-
vevénységének idejét, hogy engedelmeskedik az idők Urá-
nak. Köbölkúti testvéreimnek azt kívánom, hogy szívükkel 
figyeljenek Istenre, hogy hitük gyümölcse is látható legyen. 
Töltsétek meg az új templomot, hogy áldást kapjatok és hor-
dozva azt továbbítsátok.  
  
Isten legyen veletek, hogy hűséges gyermekei lehessetek. 
     Mezei Csaba lp.  
     Mezőköbölkút, 2006 június 11-én 

Közmunka 
   

 Ebben az esztendőben többször is 
volt közmunka, örömmel mondhatjuk el, hogy 
a gyülekezet tagjai közül sokan megértet-
ték, hogy a temető, vagy a templomudvar 
nem csak a presbitereké, hanem mindnyá-
junké. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki 
eljött egy nap, hogy kétkezi munkával is 
segítsen. Így sikerült ebben az évben is kita-
karítani a temetőt, de sikerült felhasogatni 
és eltenni a tüzelő fát templomnak és paró-
kiának, és amint azt láthatjuk, a Kistónál új 
kerítést szereltünk új sasfákra. Noha sokan 
jöttek segíteni, és eddig 15 személy  20 le-
jes adománnyal pótolta, hogy nem jöhetett 
közmunkára, még mindig van tennivalónk, és 
van, akire számítsunk, akik eddig nem jöttek 
el egyszer sem. Az ősz folyamán hirdetjük, 
hogy mikor, mire várjuk a hívek segítségét, 
reménykedünk, hogy önmagunkért, gyüleke-
zetünkért ekkora áldozatot mindenki felvál-
lal.   



Sötétítők a  

templomablakokra 
 

Két oka van annak, hogy a 

templomablakokra sötétítő-

ket szerettünk volna. Az 

első és legfontosabb, hogy 

nyári időben egész nap 

besüt a templomba a tűző 

nap, s így nagyon felmeleg-

szik a templom. Ha elsöté-

títjük az ablakokat, talán 

pár fokkal hűvösebb lehet 

kánikula idején is. A másik 

ok pedig, hogy a napsuga-

rak hosszabb időn keresz-

tül kifakítják a deszkát is, 

az úrasztali terítőt is, ezt 

szerettük volna megelőzni. Elképzelésünket elmondtuk holland testvéreinket, s 

ők nem csak meghallgattak minket, és nem csupán a sötétítőket hozták el, és a 

felszerelésükhöz szükséges függönytartókat, hanem májusi ittlétük alkalmával fel is szerelték azokat a templomban. A sötétí-

tőket is ők hozták, mindezért hálásak vagyunk, a megvarrásukért pedig Lakatos Tündének mondunk köszönetet.  

Mezőköbölkúti Református Egyházközség 

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

Romtelecom: +40 (0)263 356509 

Vodafone: +40 (0)722 582306 

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

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

Vendégszolgálat 

Kevesen vagyunk, nagyon kevés az iskolásko-
rú gyermek, ezért csak összevont I-IV osztá-
lyos iskola van falunkban. Ötödik osztálytól 
gyermekeink nagy rész román nyelven tanul 
tovább, a líceumi tanulmányokat anyanyel-
ven már igazán kevesen folytatják. Noha 
Besztercén is van magyar líceum, nincs abban 
tanuló köbölkúti gyermek. Van azonban a 
messze távolban, mégpedig Gyímesfelső-
lokon. Júniustól eggyel kevesebb köbölkúti 
tanul a Gyímesfelsőloki Szent Erzsébet Katoli-
kus Líceumban, mert Lakatos Zsolt befejezte 
a 12 osztályt. Érettségije előtt az iskola lelké-
sze felkereste szülőfalujában a végzős diákot, 
ezen alkalommal a „Papbácsit”, ahogy min-
denki nevezi őt elkísérték az iskola tanárai is. 
Azért lett ez gyülekezeti alkalom, mert 
Berszán Lajos „papbácsi” május 16-án  a va-
sárnapi istentiszteleten hirdette Isten igéjét 
gyülekezetünkben.  

Isten éltesse az Édesanyákat 
Iskoláskorú gyermekeink száma egyre fogyatkozik, ám a költő szavait 

idézhetjük, megfogyva bár, de törve nem, kevesebben, de ha lehet, 

akkor még nagyobb szeretettel köszöntötték gyermekeink ebben az 

évben is az édesanyákat. Az anyáknapi ünnepélyre május 9-én került 

sor, a vasárnapi istentisztelet után. Az édesanyai szeretetet és a sok 

áldozatot, melynek ez a szeretet a mozgatórugója, nem lehet megfi-

zetni, de nem is fizetségért teszi ezt egyetlen szülő sem. Ezen a napon 

mégis megpróbálták az óvodások és az iskolások a hálát szavakban, 

versekben, énekekben kifejezni, megajándékozni az anyukákat virág-

gal, mosollyal, szép előadással, s talán a legértékesebbel, a szívből jövő 

„köszönömmel”.  

Imádságok 
Füle Lajos 

  
Tudják, kik az Urat imádják: 
nincs meg-nem-hallgatott imádság, 
csak nem teljesített kérés, ha 
az válhat a javunkra néha. 
Színe előtt jó, ha így állunk, 
mindent jobban tud Ő minálunk, 
s ha úgy áld, hogy nem teljesíti 
imánk - nem kell miatta sírni. 


