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Jézus mondja: „Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le…”  

(Jn 6:51) 
 

Képes Géza: 
LXV. zsoltár 

 
Néked zeng ének a Sionon, 
hálát adni jöttünk. 
Teljesüljön a fogadalom, 
mit nevedben tettünk.  
Erőt vettek rajtunk a bűnök, 
de Te megbocsátasz – 
házad közelében megtűröd,  
kit kedved kiválaszt. 
 
Szabadítónk, irgalmad bíztat, 
válaszolgatsz nekem. 
A Föld széléig benned bíznak 
s messszi tengereken. 
Te hegyeket szültél, s a tengert 
bizony lecsitítod –  
Kelet s Nyugat táján az embert  
ujjongásra hívod. 
 
Szikkadt földünket megöntözöd 
bővizű patakkal. 
Gabonát adsz mindenek fölött, 
barázdánk kárt nem vall. 
Göröngyeit elegyengeted, 
porhanyítja zápor, 
ápolod a hű növényeket, 
rendelsz a javából. 
 
Puszták helyén látsz legelőket, 
ujjongnak halmaid. 
Éhes nyájak lepik el őket, 
örülnek barmaid. 
Völgyeken gazdag gabonadísz: 
az év koronája 
köszönetet mond Neked ma is, 
áldásodat várja. 

„Segíts meg minket, Urunk, Istenünk, 
és gyűjts össze a népek közül, 

hogy hálát adhassunk szent nevednek, 
és dicsőítve magasztalhassunk téged!” 

(Zsoltárok 106:47.) 
 

Az Öcsödi Református Egyházközség 
szeretettel meghívja  

Önt és kedves családját 
 

Falunapi  
Ünnepi Istentiszteletre 

 
2006. augusztus 19-én 11:00 órára, 
az Öcsödi Református Templomba. 

 
 

Érkeserűben jártunk 
 
 Ez év július 30-án, vasárnap Romániában, Érkeserű településen 
járt az öcsödi küldöttség. Az ottani Egyházközség és a Polgármester 
meghívására 17-en utaztunk látogatóba a testvértelepülésre. Az érkeserűi 
Lelkésznő és a presbiterek kedves fogadtatása után mindannyian részt 
vettünk a református istentiszteleten, majd a katolikus egyház szertartá-
sán is. Mindkét egyházi rendezvényen „teltházas” részvétel volt a kar-
bantartott, szépen felújított templomokban. 
 
 Tartalmas, látványos programmal vártak bennünket: falunap, 
elszármazottak találkozója és búcsú volt ezen a napon Érkeserűben. A 
mazsorett csoport főtéri bemutatója után az iskola melletti szabadtéri 
színpad köré gyülekezett a többezres közönség – közöttük mi, öcsödiek 
is. Óvodások, iskolások és felnőtt csoportok mutatták be ének- zene és 
táncműsorukat. Érkeserű Polgármestere külön fogadta és köszöntötte az 
öcsödieket. Az önkormányzat és az egyház együttműködésének szép 
példáját tapasztalhattuk meg. Reméljük, hogy a kedves, barátságos fo-
gadtatást mi is viszonozni tudjuk majd a közeljövőben. 
 

Baloghné Kóródi Lenke, Uhlár Jánosné 

 

 



Református Reménység 
 

Új kenyér ünnepén 
 
„Jézus azt mondta nekik: Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem 

éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.” (Jn 6:35) 
 

A kenyér-kérdés, azaz a megélhetés minden kor emberének égető 
kérdése volt. Isten ítélete, hogy arcunk „verejtékével”, de kegyelme, hogy 
mégis ehetünk kenyeret. S bár sok mindenkinek kell azon fáradozni hosszú 
hónapokon keresztül, hogy új kenyér kerüljön az asztalra, hiába lenne min-
den fáradozásunk, ha Isten nem adna áldást arra, nem adna esőt és napsütést 
kellő időben. Jó dolog, ha az ember nem feledkezik meg arról, hogy a kenyér 
– és maga az élet is mindenestől – Isten ajándéka.  

 
Ő azonban tudja, hogy gyermekeinek nem csak testi szükségleteik 

vannak, hanem lelkiek is. „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden 
igével, amely Isten szájából származik.” (Mt 4:4) – idézi Jézus a jól ismert 
tanítást, amely már az Ószövetség lapjain is megtalálható (5Móz 8:3). Örök-
érvényű ugyanis ez az igazság. Érzi mindenki, belénk van kódolva: több az 
élet a tápláléknál! Valami megmagyarázhatatlan lelki éhség és szomjúság űz 
mindannyiunkat, hogy megtaláljuk az élet forrását. E keresés közben köny-
nyen megtéveszt bennünket pillanatnyi kielégülés, rövid megnyugvás, mú-
landó örömök. Hajlamosak vagyunk elhinni, hogy az igazi biztonság, a teljes 
boldogság nem létezik, csupán morzsákat kapunk abból, ezekkel kell meg-
elégednünk. Sokan kötnek így kompromisszumot. Ők újra meg újra meg-
éheznek és megszomjaznak, nemcsak testi, hanem lelki értelemben is. 

 
Jézus szava ma is érvényes, hozzánk is szól: „Én vagyok az élet ke-

nyere, aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomja-
zik meg soha.” (Jn 6:35) Tökéletes megoldást kínál. Nem kell többé keres-
gélnünk, nem kell többé félmegoldásokkal beérnünk. Ő pontosan Az, akit 
mindig is kerestünk. Egyedül Ő olthatja szomjunkat, egyedül Ő elégítheti 
meg éhségünket. Nála átélhetjük a hazaérkezés örömét, Nála megismerhetjük 
a feloldozás békességét, Nála megízlelhetjük az örök élet édességét. Hozzá 
bármikor jöhetünk, de vigyázzunk, el ne késsünk: az Ő lehetőségei korlátla-
nok, a mi időnk azonban egyszer – nem tudjuk, mikor – lejár. Senki nem 
szeretne meghalni, mielőtt megtalálja az „élet értelmét”. Pedig valójában az 
„élet kenyerére” van szükségünk! „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és 
találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki ke-
res, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.” (Mt 7:7-89)  

 
Keressétek az élet kenyerét, keressétek múlhatatlan boldogságotok 

forrását! Amikor megszegitek a mindennapi kenyeret, jusson eszetekbe: nem 
csak a test táplálására van szükség, a lélek is éhezik és szomjazik. Ne csak a 
kenyér legyen új asztalotokon, újuljatok meg belső, lelkiképpen is. Legyen 
áldott az új kenyérért való hálaadásunk! Ámen. 

 
Péntek Ágnes 

 
 

Nem kell sokat tenned. Elég, ha engeded, hogy Isten rád találjon.  
Ő keres téged. 

(Az élet: mindened, amid van) 
 

A BIBLIA 
A KENYÉRRŐL 

 
„Arcod verejtékével eszed a 
kenyeret, míg visszatérsz a 
földbe, mert abból vétettél.” 

(1Móz 3:19) 
 

„A jóságos tekintetű ember 
áldott lesz, mert ad kenyeréből 

a nincstelennek.” 
(Péld 22:9) 

 
„Ha éhezik, aki gyűlöl téged, 

adj neki kenyeret.” 
(Péld 25:21) 

 
„Oszd meg kenyeredet az 

éhezővel.” 
(Ézs 58:7) 

 
„Ő (Isten) ad eledelt minden 

élőlénynek.” 
(Zsolt 136:25) 

 
„…növényeket sarjasztasz a földmű-
velő embernek, hogy kenyeret termel-
jen a földből…, a kenyér pedig erősíti 

az ember szívét.” 
(Zsolt 104:14.15) 

 
„Azért edd csak örömmel ke-
nyeredet, és idd jó kedvvel 

borodat…” 
(Préd 9:7) 

 

„A mi mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma.” 

(Mt 6:11) 
 

„Jézus pedig így válaszolt 
nekik: Bizony, bizony, 

mondom néktek, nem Mó-
zes adta nektek a mennyei 

kenyeret, hanem az én 
Atyám adja nektek az igazi 
mennyei kenyeret. Mert az 
Isten kenyere a mennyből 

száll le, és életet ad a világ-
nak. Erre azt mondták neki: 
Uram, add nekünk mindig 

ezt a kenyeret!” 
(Jn 6:32-34) 
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Anyakönyvi hírek 
 

Öcsödön temettük el 
júniusban: 

12. Csonki János, 72 évet élt, 
13. Molnár Sándor, 84 évet élt, 
 

júliusban: 
14. Révész Sándorné, Rácz Julianna, 79 évet élt testvéreinket. 
 

„Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én 
porom felett megáll.” (Jób 19:25) 

_________________________________________ 
 

Emlékharang szólt Öcsödön 
 

júniusban: 
Gémes Ida halálának 3. évfordulóján, 
Vérten Antalné, Jónás Mária halálának 5. évfordulóján, 
Fésűs Imre halálának 2. évfordulóján, 
 

júliusban: 
Madarász Bálint halálának 10. évfordulóján, 
Dezső Sándorné, Dorogi Lídia halálának 50. évfordulóján, 
Kóródi Gáborné, Izbéki Lídia halálának 32. évfordulóján, 
Csikász Mihályné, Kreznár Erzsébet halálának 2. évfordulóján, 
Militár Miklósné, Szabó Erzsébet halálának 14. évfordulóján, 
Militár Miklós halálának 12. évfordulóján, 
Szabó Ambrus halálának 1,5 évfordulóján, 
 

augusztusban: 
Nemes Dezső halálának 2. évfordulóján, 
Dezső Ferencné, Kóródi Zsuzsanna halálának 2. évfordulóján, 
Szombath Antal halálának 4. évfordulóján. 
 

„Teljes a diadal a halál fölött!” (1Kor 15:54) 
 

 

Gyülekezeti hírek, események 
 

• Június 05-én a tiszaföldvári gyülekezet 
vendégei voltunk. Hálaadó Istentiszteleten 
iktatták be Nagy Sándor lelkipásztort. Isten 
áldása kísérje további szolgálait! 
 
• Június 07-én ifj. Beszterczey András lelki-
pásztor (Mezőtúr) és Simon Gyula világi 
tanácsos (Törökszentmiklós) egyházlátoga-
tásra érkezett gyülekezetünkbe, mely alka-
lomból megvizsgálták az öcsödi és a kun-
szentmártoni gyülekezeti élet mutatóit. 
 
• Június 16-án Berekfürdőn került megren-
dezésre a Nagykunsági Református Egy-
házmegye évi rendes Közgyűlése. 
 
• Június 19-től Berekfürdőn ismét találkoz-
hattak egyházmegyénk fiataljai. Gyülekeze-
teinket Kunszentmárton képviselte. Az im-
már hagyománnyá vált ifjúsági találkozó 
folytatását minden évben nagy örömmel 
várjuk. 
 
• Június 25-től néhány napos továbbképzés-
re Tivadarba érkeztek egyházmegyénk lel-
készcsaládjai. 
 
• Július 30-án az Érkeserűi Református Egy-
házközség, valamint az Érkeserűi Önkor-
mányzat vendégei voltunk. Erre az alkalom-
ra ruhaadományt vittünk testvéreinknek. 
Meghívásukat még ebben az évben szeret-
nénk viszonozni.  
 
„Áldjad én lelkem az Urat!” (Zsolt 103:1) 

 
 

Imádkozzunk! 
 

A föld megadta gyümölcsét, a lelkünk megadja lelkünk hódolatát és háláját Neked Istenünk! Boldogan 
vallja, hogy minden testi-lelki áldás tőled száll alá onnan felül a magasságból. Az egek harmatoztak szántóföld-
jeinkre onnan felül áldást, az egek harmatoztak felül váltságot. 
 

E kettő áldásnak testi és lelki kenyérnek jegyei, pecsétjei és zálogai itt vannak feltéve a Te asztalodra, 
amely előtt most néped leborul és bűnbocsátó irgalmadért esedezik. 

 
Istenünk a Jézus véréért, drága elégtételéért fogadd el népedtől a hódolatot, hálát, vedd kegyelmedet, a 

bűnbocsánatodat, hogy a lelkünk megújuljon tőle és meggazdagodjék, mint nyárban a kenyértermő mezők, az 
áldásod alatt meghajló kalászok, úgy járuljon Hozzád, szent asztalodhoz, ahol hit által Veled és Fiaddal egye-
sül, s ahol örömet és megelégíttetést, életet és üdvösséget talál a mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. 
 

(Pálóczi Czinke István: Istentiszteleti rendtartások, Debrecen) 



 

Egyházfenntartói hozzájárulás 
2006. 

 
„…a jókedvű adakozót szereti  

az Isten.” (2Kor 9,7) 
 

Ajánlott összeg: 2500 Ft/fő/év. Szeretnénk 
folytatni a felújítási és korszerűsítési munkákat 
a templomon, a gyülekezeti házon, valamint a 
parókián.  
Adományokat továbbra is köszönettel elfoga-
dunk és Isten iránti hálával köszönjük meg 
egyházfenntartóink hűségét! 

 

Humor 
 

  Az egykori szovjet kolhozban a parasztasszony 
szemét az égre emelte, és így szólt: 
 - Hála Istennek, megjöttek a felhők, végre esni fog. 
 A párttitkár ezt hallva, ráripakodik: 
 - De elvtársnő, hogy mondhatsz ilyet, amikor tudod, 
hogy nincsen Isten? 
 - Tudom, hogy nincs, párttitkár elvtárs, de mi van, 
ha – ne adj Isten – mégis van? 
 

H. Hamdorf-Ruddies nyomán 
 

 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK RENDJE 
 

augusztus 16. szerda 17 óra Istentisztelet – úrvacsorai előkészítő – Kunszentmárton 
augusztus 17. csütörtök 16 óra Istentisztelet – úrvacsorai előkészítő – Öcsöd  
augusztus 18. péntek 16 óra Istentisztelet – úrvacsorai előkészítő – Öcsöd  
augusztus 19. szombat 11 óra Falunapi Ünnepi Istentisztelet – Öcsöd  

9 óra Ünnepi Istentisztelet – Úrvacsora – Öcsöd  
11 óra Ünnepi Istentisztelet – Úrvacsora – Kunszentmárton  
15 óra Ünnepi Istentisztelet – Úrvacsora – Mesterszállás  

augusztus 20. vasárnap, új kenyér ünnepe 

16 óra Ünnepi Istentisztelet – Úrvacsora – Mezőhék  
 

„Jézus azt mondta nekik: Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg…” (Jn 6:35) 
 
 

Tekintély 
 

„Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi,  
megcsalja önmagát.” (Gal 6:3) 

 

Manőveren vett részt egy cirkáló. Esteledett, sűrű köd ült a tengeren.  
A navigációs tiszt a radar képernyőjéről jelenti a kapitánynak: 

- Meghatározhatatlan fénypont felé tartunk! Össze fogunk ütközni! 
A kapitány utasítja a rádióstisztet: 

- Közölje velük, hogy 20°-kal változtassák meg az irányukat, és térjenek ki! 
A rádiós teljesíti a parancsot, az éter hullámain hamarosan válasz érkezik: 

- Ajánljuk, hogy az Önök cirkálója változtassa meg 20°-kal irányát! 
A kapitány, kissé ingerülten, újabb utasítást ad: 

- Rádiós, közölje velük: Mint a cirkáló kapitánya, nyomatékosan felszólítom önöket, 
 hogy 20°-kal változtassák meg az irányukat! 

Azonnal megérkezik a válasz: 
- Mégis jobb lenne, ha az Önök cirkálója változtatna irányt! 

A kapitány már tombol dühében: 
- Hadihajó vagyunk. Megparancsolom, hogy a tengerhajózási szabályzat értelmében azonnal térjenek ki! 

- Mi meg a világítótorony vagyunk! – érkezik a megfellebbezhetetlen válasz.  
A természet törvényei értelmében maradunk, ahol vagyunk. 

 
S. Covey nyomán 
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