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Reményik Sándor: 

Én őszöm… 
 
Én őszöm, mosolygó vagy borongó, 
Világfeszültséget feloldó, 
Én kínomat is csillapító, 
Én békémet is megígérő: 
Olyan vagy, mint az őszi Jézus, 
Olyan vagy mint egy leánykérő. 
Olyan vagy mint az őszi Jézus: 
Szelíd és alázatos vőlegény – 
Minden lélek menyasszonyod ma 
S talán még én is, én. 
Én őszöm, mosolygó vagy borongó, 
Az őszi Jézus bizony benned jár 
És felszed minden színes levelet 
És fakó levelet, 
Koszorújába mind beletalál. 
Ó szedj fel s tűzzél töviskoszorúdba 
Engem is, eltaposott levelet 
Te, kit várnak romlottak és szűzek, 
Jegyese minden elhullott levélnek! 
S fogadd el tőlem ezt a levelet, 
Napsugárral írtam és őszi kékkel, 
És reménnyel és kétségbeeséssel 
És benne egész esett-magamat 
Hozom, s minden nyomorúságomat. 
S az életem hozom – 
Fogadj el így, ahogy vagyok 
Ó Őszöm, békességem, Jézusom! 
 

1938. október 
 

 

FELNŐTT  KONFIRMÁCIÓ 
  
Felnőttek részére rövid (néhány hetes) 
Bibliaiskolát indítunk. Várjuk mindazok 
jelentkezését, akik szeretnének megke-
resztelkedni, konfirmálni (hitükről vallást 
tenni), a Biblia történeteivel megismer-
kedni. Bővebb információ, időpont 
egyeztetés és jelentkezés: a Lelkészi 
Hivatalban. Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt! 

„Újuljatok meg  
lelketekben és elmétekben…” 

(Ef 4:23) 
 

A reformáció, a megújulás örök igénye szólal meg az Igé-
ben. E megújulás szükségességét érezték meg a reformátorok, 
amikor az egyház tanítását visszahelyezték a Biblia alapjaira. E 
megújulás szükségességét érzi meg a hívő szív, amikor visszata-
lál az imádság szárnyain a Szentháromság Isten kebelére. E 
szüntelen megújulás nélkül a lelki élet haldoklik, a lelki iránytű 
összezavarodik, az értékrend elvilágiasodik, az elme megtelik 
félelemmel és aggódással.  

„Újuljatok meg lelketekben és elmétekben…” – ma is szól 
hozzánk Isten Igéje, hogy hitre, reménységre, szeretetre hívjon 
és indítson, hogy erősítsen, bátorítson és vigasztaljon – minden 
körülmények között. Keressétek rajtatok is megújuló kegyelmét!  

 
Péntek Á. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ez történt: 
* A falunap előtt egy névtelenséget kérő asszonytestvérünktől új sző-
nyegeket kaptunk a templomba. Isten áldása legyen a jószívű adakozó-
val! 
* Augusztus 15-16-án Abádszalókon, egyházmegyei ifjúsági találkozón 
vettünk részt gyülekezetünk fiataljaival. Jól éreztük magunkat, még 
maradtunk volna. 
* Augusztus 20-án Ünnepi Falunapi Istentiszteletet tartottunk. Erre az 
alkalomra vendégségbe érkezett hozzánk érkeserűi testvérgyülekeze-
tünk négytagú küldöttsége. Igét hirdetett: Orosziné Zih Magda refor-
mátus lelkipásztor (Érkeserű), orgonán közreműködött: Kovács Leven-
te orgonaművész, zenetanár (Kecskemét). Az istentisztelet után kivo-
nultunk a ligetbe, ahol Polgármester úr vendégei voltunk ebédre – kö-
szönet érte! Vendégeink megtekintették a József Attila Emlékházat, 
majd este közös vacsorán vettünk részt a gyülekezeti teremben.  
* Augusztus 21-én, az új kenyérért adtunk hálát ünnepi istentiszteleten, 
az igehirdetés szolgálatát Oroszi Kálmán (Érkeserű) végezte, majd 
együtt úrvacsoráztunk vendégeinkkel, előbb Öcsödön, azután Mester-
szálláson is. 
* Augusztus 22-én elkezdtük a parókia legrosszabb állapotban lévő 
helyiségeinek (előtér, fürdőszoba, WC) felújítását. 
* A szeptember 11-i perselypénzt (20.000 Ft-ot) elküldtük az Erdélyi 
árvízkárosultak javára. 
* Elkezdődtek a hittanórák az óvodákban és az iskolákban, szeretettel 
várjuk régi és új hittanosainkat! 
* Október 9-én megemlékeztünk az aradi vértanúkról, 23-án pedig az 
1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. Legyen áldott az igazak 
emlékezete! 
 

 



Református Reménység 
 

Tisztújítás gyülekezetünkben 
 

Megújult egyházi törvényeink szerint 6 évenként újra kell választani a gondnokokat, presbitereket 
(püspököket, espereseket is). Legutóbb 1999-ben tartottunk ilyen választásokat és elérkezett az idő, hogy ismét 
válasszunk. A gyülekezet teljes jogú tagjaiból összehívott Választói Közgyűlés jogosult titkos szavazással el-
dönteni, hogy kik legyenek a gyülekezet elöljárói. 
 

A Választói Közgyűlés időpontja: 
2005. november 6. (vasárnap) 9 óra, 

helye: öcsödi református templom. 
 
Szeretettel kérjük Kedves Egyháztagjainkat, hogy erre az alkalomra feltétlenül jöjjenek el, szavazatukkal járul-
janak hozzá a tisztújításhoz. Amennyiben a fent megjelölt időpontban – alacsony részvétel miatt – a Választói 
Közgyűlés határozatképtelen lenne, a Pót-Választói Közgyűlést 2005. november 13-ára ismét összehívjuk és a 
részvételi arányra való tekintet nélkül határozatképesnek ismerjük el. A szavazólapon a gondnok-jelöltek közül 
egy, a presbiter-jelöltek közül nyolc nevet kell megjelölni. FONTOS, hogy a gondnoknak megjelölt személy a 
presbiterek között is szerepeljen a megjelölt nyolc fő között! Érvénytelen a szavazat, ha a meghatározottnál 
több név van megjelölve, ha a gondnok-jelöltet presbiternek nem jelöljük. A gondnok- és presbiter-jelöltek 
névsorát ezúton tesszük közzé: 
 

Gondnok-jelöltek: 
Arany János Mesterszállás, Szabadság u. 50. 

Székely Lászlóné Öcsöd, Deák F. u. 24. 
 

Presbiter-jelöltek: 
Arany János Mesterszállás, Szabadság u. 50. 
Baranyai Lajosné Öcsöd, Táncsics M. u. 47. 

Bordács Ferencné Öcsöd, Vörösmarty u. 31/a. 
Gálné Komáromi Zsuzsa Öcsöd, Schönherz u. 2. 

Jordán Ágnes Öcsöd, Bajcsy-Zs. u. 53. 
Kardos Imre Öcsöd, Rózsa F. u. 10. 

Kissné Rónyai Ildikó Öcsöd, Kossuth u. 23. 
Légrádi Benjáminné Öcsöd, Budai N. A. u. 10. 

Lovasné Vajda Ilona Öcsöd, Jókai u. 4/a. 
Péntek Albert Csaba Öcsöd, Juhász B. u. 3. 

Székely Lászlóné Öcsöd, Deák F. u. 24. 
Tóth István Öcsöd, Rózsa F. u. 8. 

 
 

„Mert Te gyújtasz nekem mécsest Uram, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben” 
(Zsolt 18:29) 

 
 Megtörténhet, hogy lelki sötétségben ülök, és ha ez egyben szellemi sötétség is, akkor semmilyen emberi erő nem 
adhat nekem világosságot. De áldott legyen az Isten, aki képes megvilágítani életemet és meggyújtani „mécsesemet”. Még ha 
akkora is körülöttem a sötétség, hogy már szinte tapintható, az Ő fénye át tudja törni a feketeséget, és képes azonnal világos-
ságot támasztani körülöttem. 
 Az a nagy kegyelem ebben, hogy ha Isten gyújtja meg a lámpásomat, azt senki el nem olthatja, nem is fogy ki belőle az 
olaj, sem nem alszik el magától. A fény, amelyet az Úr a világ hajnalán teremtett, még ma is árad. Isten olykor talán tisztogatja 
lámpásait, de kialudni sohasem hagyja őket. 
 Ezért énekelhetek a sötétben is, mint a fülemüle. Vágyakozásom dallamot formál, reménységem adja a hangot. Hama-
rosan örvendezhetek az Isten által meggyújtott lámpás fényének. Most még komor és elcsüggedt vagyok. Talán az időjárás 
okozza, talán testi gyöngeség, vagy egy hirtelen támadt baj. Bármi is okozta sötét hangulatomat, tudom, hogy egyedül Isten 
gyújthat ebben a sötétségben világosságot. Csak Őrá nézek. Nemsokára itt lesz lámpása, és az Ő világosságában ítélhetem 
meg a dolgokat. Egyszer pedig, ha majd eljön az ideje, ott leszek, ahol nem lesz már szükség sem lámpásra, sem napfényre, 
mert az új Jeruzsálemet Isten dicsősége fogja megvilágítani. (Jel 21:23) 
 

C. H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza 
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Anyakönyvi hírek 
 

Megkereszteltük: 
augusztus 
18. Gonda Boglárka 
 
„…tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a 

Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam 
nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” 

(Mt 28:19-20) 
 

Eltemettük: 
augusztus 
25. Osztrovszki Károly, 66 évet élt, 
26. Révész Ferencné, Nagy Emília 55 évet élt, 
27. Demjén Terézia, 81 évet élt, 
 
szeptember 
28. Csekő Vince, 79 évet élt, 
29. Váradi Ferencné, Szántó Erzsébet, 83 évet élt, 
30. Nádudvari Béláné, Révész Rozália, 74 évet élt, 
31. Karai István, 75 évet élt, 
 
október 
32. Petyus Terézia, 80 évet élt, 
33. Boldizsár Lilla, 15 hónapot élt szeretteinket. 

_______________________________________________ 
 

Emlékharang 
 

augusztus 
Dezső Ferencné, Kóródi Zsuzsanna halálának 1. évfordulóján, 
Nemes Dezső halálának 1. évfordulóján, 
Szombath Antal halálának 3. évfordulóján, 
Bordács Sándor halálának 30. évfordulóján, 
Pákozdi Gyuláné, Aponyi Lídia halálának 3. évfordulóján, 
Pákozdi Gyula halálának 14. évfordulóján, 
 

szeptember 
Komlós Sándor halálának 1. évfordulóján, 
Lénárt Sándor halálának 8. évfordulóján, 
 

október 
Militár Miklós halálának 11. évfordulóján, 
Kiss Imre halálának 2. évfordulóján, 
Dezső Sándor halálának 18. évfordulóján, 
Dezső Sándorné, Horváth Julianna halálának 11. évfordulóján. 

 
„Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasz-
talás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasz-

talhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten 
vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisz-

tus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is.” 
(2Kor 1:3-5) 

 
A Biblia  

a feltámadásról 
 
„Isten véget vet a halálnak 

örökre.” 
(Ézs 25:8) 

 
„Isten ugyanis feltámasztot-

ta az Urat, és hatalmával 
minket is fel fog  

támasztani.” 
(1Kor 6:14) 

 
„Mert tudjuk, hogy aki feltámasz-
totta az Úr Jézust, az Jézussal 

együtt minket is fel fog támasztani, 
és maga elé állít veletek együtt.” 

(2Kor 4:14) 
 

„Akik általa hisztek Istenben, aki 
feltámasztotta őt a halálból, és 

dicsőséget adott neki, hogy hitetek 
Istenbe vetett reménység is  

legyen.” 
(1Pét 1:21.) 

 
„Azért prófétálj, és ezt mondd 
nekik: Így szól az én Uram, az 

ÚR: Én felnyitom sírjaitokat, és 
kihozlak sírjaitokból, én népem, és 

beviszlek benneteket Izráel  
földjére.” 

(Ez 37,12) 
 

„Hiszen annyira szeretsz engem, 
hogy a sír mélyéről is kimentesz.” 

(Zsolt 86:13) 
 

„Mert nem hagysz engem a 
holtak hazájában…” 

(Zsolt 16:10) 
 

„De én mindig veled leszek, mert 
te fogod jobb kezemet. Tanácsod-

dal vezetsz engem és végül di-
csőségedbe fogadsz. Nincs sen-
kim rajtad kívül a mennyben, a 

földön sem gyönyörködöm más-
ban. Ha elenyészik is testem és 
szívem, szívemnek kősziklája és 
örökségem te maradsz, Istenem, 

örökké!” 
(Zsolt 73:23-26) 

 



 

Egyházfenntartói hozzájárulás 2005. 
 

„…a jókedvű adakozót szereti az Isten.”  
(2Kor 9,7) 

 
Ajánlott összeg: 2000 Ft/fő/év.  
Szeretnénk folytatni a felújítási és korszerűsítési 
munkákat a templomon, a gyülekezeti házon, vala-
mint a parókián.  
Adományokat továbbra is köszönettel elfogadunk és 
Isten iránti hálával köszönjük meg egyházfenntartó-
ink hűségét! 

 

Keresztyén humor 
 

Lelkészek arról a kérdésről vitatkoznak, hogy mikor kezdődik az 
élet. 
Az első azt mondja: 
- Az élet, természetesen a születés pillanatában kezdődik. 
A második azonban így gondolja: 
- Az élet inkább a fogantatás pillanatában kezdődik. 
Megszólal a harmadik: 
- Az élet akkor kezdődik, amikor a legkisebb gyerek is elköltözik 
otthonról és magával viszi a kutyát. 
 
 

Istentiszteletek rendje 
 

október 29. szombat 16 óra Bűnbánati Istentisztelet – Öcsöd  
9 óra Istentisztelet – Úrvacsora – Öcsöd   október 30. vasárnap 

Új bor, Reformáció 14 óra Istentisztelet – Úrvacsora – Kunszentmárton  
9 óra Istentisztelet – Öcsöd  november 6. vasárnap 

Választói Közgyűlés 14 óra Istentisztelet – Kunszentmárton   
9 óra Istentisztelet – Öcsöd  november 13. vasárnap 

14 óra Istentisztelet – Kunszentmárton  
9 óra Istentisztelet – Öcsöd  

11 óra Istentisztelet – Mesterszállás 
14 óra Istentisztelet – Kunszentmárton   

november 20. vasárnap 

16 óra Istentisztelet – Mezőhék 
9 óra Istentisztelet – Öcsöd  november 27. vasárnap 

Advent 1. vasárnapja 14 óra Istentisztelet – Kunszentmárton  
 

„Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak.” 
(Ef 5:15-16) 

 
 

A boldog ember 
 
 A mesebeli ország öreg királya megbetegedett. Tudós orvosai nem tudtak segíteni rajta. 

Egyetlen gyógyszer létezik csak ez ellen a kór ellen – közölte a királlyal a legöregebb bölcs. – Ha talál-
nál az országodban egy boldog embert, és annak az ingét magadra öltenéd, meggyógyulnál… 

A király fiai nyomban útra is keltek, bejárták a birodalmat, de igazán boldog emberrel nem találkoztak. 
Fáradtan, csüggedten, reményt vesztve indultak hazafelé. 

Útjuk sötét erdőn át vezetett. A fák között pislákoló fényt pillantottak meg. Közelebb érve egy kis kuny-
hó előtt találták magukat. 

- Nem gyönyörű ez az este?! – mondta köszönés helyett a földön ülő férfi. – Olyan boldog vagyok, hogy 
megélhettem ezt a napot is. Hála legyen Istennek érte… 

A királyfiak szíve nagyot dobbant, úgy látszik, mégis találtak egy boldog embert. Elmondták, mi járat-
ban vannak és megkérték, hogy adja nekik az ingét, mert különben meghal az öreg király. 

- Szívesen megtenném – mondta a boldog ember -, de ingem nekem még sohasem volt. 
 

Görög mese nyomán 
 

(Részlet Hézser Gábor: Kötőjeles történetek című könyvéből) 
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