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ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS GAZDAGON MEGÁLDOTT  

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! 
 
Babits Mihály:  

Csillag után 
 
Ülök életunt szobámban, 
hideg teát kavarok.. 
Körülöttem fájás-félés 
ködhálója kavarog. 
Kikelek tikkadt helyemből, 
kinyitom az ablakot, 
s megpillantok odakint egy 
ígéretes csillagot. 
Ó ha most mindent itthagynék, 
mennék a csillag után, 
mint régen a három királyok 
betlehemi éjszakán! 
Gépkocsin, vagy teveháton –  
olyan mindegy, hogy hogyan! 
Aranyat, tömjént, és mirrhát 
vinnék, vinnék boldogan. 
Mennék száz országon át, míg 
utamat szelné a vám. 
„Aranyad tilos kivinni!” 
szólna ott a vámos rám. 
„Tömjéned meg, ami csak van, 
az mind kell, az itteni 
hazai hatalmak fényét 
méltón dicsőíteni.” 
Százszor megállítanának, -  
örülnék, ha átcsúszom: 
arany nélkül, tömjén nélkül 
érnék hozzád, Jézusom! 
Jaj és mire odaérnék,  
hova a csillag vezet, 
te már függnél a kereszten  
és a lábad csupa seb, 
s ahelyett hogy bölcsőd köré 
szórjak tömjént, aranyat, 
megmaradt szegény mirhámmal, 
keserűszagú mirhámmal 
kenném véres lábadat. 
 

„Történt pedig azokban a napokban, 
hogy Augustus császár rendeletet adott ki: 
írják össze az egész földet. Ez az első összeírás 
akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a 
helytartó. Elment tehát mindenki a maga 
városába, hogy összeírják. Felment József is a 
galileai Názáretből Júdeába, a Dávid 
városába, amelyet betlehemnek neveznek, mert 
Dávid házából és nemzetségéből való volt, 
hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, 
aki áldott állapotban volt. És történt, hogy 

amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Be-
pólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra 
hely. 

Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrköd-
tek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülra-
gyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal 
pedig ezt mondta nekik: ’Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy 
örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki 
az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, talál-
tok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.’ És hirtelen 
mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az 
Istent, és ezt mondták: ’Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön 
békesség, és az emberekhez jóakarat.’” (Lk 2:1-14)  
 

A pásztor nélküli juhok imája 

Jézusunk! 

Életünk valójában hiábavalóság. Noha sokan vagyunk, együtt, mégsem 
érezzük magunkat jól. Megpróbáljuk egymást szeretni, figyelni egymás-
ra, de valahogy nem sikerül. Mindnyájan másfelé, a saját fejünk után 
szeretnénk menni, és végül nem jutunk sehová. Kérünk, légy pászto-
runk! Kovácsolj bennünket közösséggé, adj irányt és célt az életünknek! 
Szeretnénk téged követni, bárhová is mész, mert tudjuk, hogy füves le-
gelőkre és csöndes vizekre vezetsz bennünket. Ha velünk vagy, nem 
félünk semmi bajtól, nálad biztonságban érezzük magunkat. Kérünk, 
segíts, hogy egyikőnk se kóboroljon el a nyájból, és egymást segítve, 
mindig bizalommal kövessünk téged, az egyedüli Jó pásztort! Ámen. 

 

 



Református Reménység 
 

Ki készíti a karácsonyt? 
 

Úgy tűnik, mintha az ember készítené a kará-
csonyt. Tömegek tarka kavalkádja az üzletekben, 
nyugtalan utasok autóbuszokon és metrón. Mintha 
csak népszámlálás lenne… Mi inkább a csomagokat 
számoljuk, nehogy valaki kimaradjon a sorból. Ké-
nyelmetlen volna, s szeretetlenségről árulkodna… 

Az ember készíti a karácsonyt? Szemlátomást 
igen. Mi gondoljuk ki leleményes fantáziával, melyik 
családtagunk minek örül igazán. miénk a fáradtság 
gyötrelme, a vásárlás kényelmetlensége, a zsebtolvaj-
ok veszélyének félelme is. 

Az ember készíti karácsonyt? Szemlátomást 
igen. Reklámok özöne tájékoztat és félrevezet. Mások 
meggazdagodási vágyának csapdáiba esünk, vagy 
épen hajléktalan honfitársaink indítanak az irgalmas-
ság gyakorlására valamelyik utca szögletnél. Mercé-
deszen száguldók gazdagszegénysége és kopott ru-
hában, lyukas cipővel kolduló gyermek látványa egy-
szerre szánalomra méltó. Lesz-e karácsonyi örömünk? 

Az ember készíti a karácsonyt? Valójában alig-
ha. Ha Istenünk nem szánta volna el magát, ha Ő nem 
küldi világunkba egyszülött Fiát, ma is a lenyugvó és 
felkelő Nap pogány ünnepét emlegetnénk. 

Isten cselekedett értünk karácsonykor, ezért 
ünnepelünk. Ő ajándékozott meg minket Jézussal, 
ezért hálából mi is egymást megajándékozhatjuk. Ő 
előbb szeretett minket, hogy mi is a szeretet jelét küld-
jük egymásnak. 

Szebik Imre 
 

 

Felnőtt konfirmáció – Öcsöd, 2006. 
 

A képen balról jobbra: Szalánczi Miklósné, Budai Róbert, 
Péntek Ágnes, Sántháné Bodor Julianna, Székely Lászlóné, 
(gyermekek: Budai Anna Brigitta, Péntek Ágnes Teodóra) 

 

 

A karácsonyfa 
 
A hagyomány szerint Luther Márton állított 
először karácsonyfát gyermekeinek. Az első 
karácsonyfa egy, az idősebb Lucas Cranachtól 
származó, 1509-ből való rézmetszeten látható, 
csillagokkal, gyertyákkal feldíszítve. 
A fenyőfa tűlevelei, melyek nemcsak nyáron 
zöldellnek, hanem télen is, az élet reménységét 
jelképezik. De erről beszél a fenyőfa formája is. 
A karácsonyfa felfelé keskenyedik. Csúcsával 
Isten felé mutat. Ezért volt a régiek számára az 
örökzöld fenyő a reménység, az örök élet re-
ménységének szimbóluma. Minden egyes 
ágacskája ugyanakkor a keresztet jelképezi (a 
fenyőfa ágain keresztet képeznek az oldalhajtá-
sok). Tűlevelei pedig a töviskorona tüskéire 
emlékeztetnek. A jászol és a kereszt összetarto-
zását így hirdeti a karácsonyfa. 
 

 

Események hírek 
 

* Augusztus 24-én a túrkevei strandra látogat-
tunk el gyülekezetünk ifjúságával. 
* Október 01-én felnőttek konfirmáltak gyüle-
kezetünkben. Fogadalmat tett: Sántháné Bodor 
Julianna és Budai Róbert. 
* Október 08-án megemlékeztünk az aradi vér-
tanúkról Öcsödön és Kunszentmártonban. 
* Október 22-én megemlékezést tartottunk az 
1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából 
Öcsödön és Kunszentmártonban. 
* Az október 29-i perselypénzt a Budapesti 
Bethesda Református Gyermekkórház részére 
küldtük el adományként. 
* Október 31-én, a reformációra, valamint Bar-
tók Béla születésének 125. évfordulójára emlé-
keztünk ünnepi zenés-verses istentiszteleten 
Öcsödön, mely alkalommal tiszaföldvári és 
homoki gyermekek és felnőttek műsorát láthat-
tuk. 
* Október első hetében került megrendezésre 
Berekfürdőn az Egyházmegyei hét, melyen 
részt vett az öcsödi gyülekezet gondnoka. 
* Október elején rövid látogatásra érkezett 
Kunszentmártonba a tenkei testvérgyülekezet 
lelkipásztora és presbiterei. Megismerkedtek a 
környék nevezetességeivel és találkoztak a helyi 
gyülekezet tagjaival egy közös szeretetvendég-
ségen. 
* November első hetében ismét volt Bibliaisko-
la Berekfürdőn, ahol gyülekezeteinket szintén 
az öcsödi gyülekezet gondnoka képviselte. 
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Anyakönyvi hírek 
 

Eltemettük Öcsödön: 
augusztusban 

15. Kerekes Andrásné, Szabó Mária, 78 évet élt, 
16. özv. Szabó Lajosné, Szabó Lídia, 70 évet élt, 
 

szeptemberben 
17. Császár Rudolfné, Diószegi Róza, 84 évet élt (Mes-
terszálláson temettük) 
18. özv. Kiss Lászlóné, Makai Julianna, 81 évet élt, 
19. Bolyán Imréné, Szathmári Lídia, 100 évet élt, 
 

októberben: 
20. özv. Kóródi Sándorné, Szántó Julianna, 88 évet élt, 
21. Kovács Sándor, 78 évet élt, 
22. özv. Murányi Ferencné, Pápai Eszter, 79 évet élt, 
23. Izbéki Imre, 83 évet élt, 
 

novemberben 
24. Kovács Istvánné, Dóczi Piroska, 73 évet élt, 
25. Varga Lajos, 77 évet élt, 
26. özv. Rónyai Lászlóné, Daru Lídia, 84 évet élt, 
27. Nagy Rita, 47 évet élt, 
28. Boros Miklós, 76 évet élt, 
 

decemberben 
29. Török Bálintné, Szilágyi Anna, 84 évet élt, 
30. Bolyán Ferencné, Habella Aranka, 86 évet élt, 
31. Farkas Antal, 83 évet élt, 
32. Szabó János, 78 évet élt testvéreinket. 
 

„Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét … 
 vigasztalok minden gyászolót.” (Ézs 61:2) 

_________________________________________ 
 
Keresztségben részesült Öcsödön 

augusztusban: 
3. Vékony Róbert István (Mezőhéken) 
4. Farkas Judit 
5. Farkas Tibor 
 

szeptemberben 
6. Kiss Panna Dóra 
7. Kiss Borbála Hanga 
8. Kiss Marcell Csaba 
 

októberben 
9. Sántháné Bodor Julianna 
10. Budai Róbert 
 
Konfirmált Öcsödön 

októberben 
8. Sántháné Bodor Julianna 
9. Budai Róbert 

 

 

50. házassági évfordulóját ünnepelte 
 

Nemes Lajos és Aponyi Julianna (Öcsöd) 
 

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart 
szeretete.” (1Krón 16:34) 

 

 
Emlékharang szólt Öcsödön  

 
augusztusban 

Révész Ferencné, Nagy Emília halálának 1.  
Pákozdi Gyuláné, Aponyi Lídia halálának 4.  
Pákozdi Gyula halálának 15.  
Csekő Vince halálának 1.  
Várszegi Sándor halálának 20. évfordulóján 
 

szeptemberben 
Jordán Ferenc halálának 5. 
Lénárt Sándor halálának 9. évfordulóján 
 

októberben 
Őze Istvánné, Dezső Jusztina halálának 14.  
Boldizsár Lilla halálának 1.  
Oláh Imre halálának 19.  
Petyus Terézia halálának 1.  
Kiss Imre halálának 3.  
ifj. Nagy Pál halálának 20.  
Dezső Sándorné, Horváth Julianna halálának 12.  
Dezső Sándor halálának 19. évfordulóján 
 

novemberben 
Szirom Ferenc halálának 2.  
Szirom Ferencné, Várszegi Róza halálának 2.  
ifj. Méri Sándor halálának 19.  
id. Méri Sándor halálának 19. évfordulóján 
 

decemberben 
Debreczeni Antal halálának 13.  
Debreczeni Antalné, Maróti Lídia halálának 12.  
Rab Ambrus halálának 4.  
Révész Lajos halálának 22. 
Révész Lajosné, Zubor Eszter halálának 22. évfor-
dulóján. 
 
Emlékharang szólt Mesterszálláson 

 
augusztusban: 

Molnár Sándorné, Tolnai Erzsébet halálának 50.  
Molnár Sándor halálának 21. 
Molnár István halálának 8. évfordulóján 

 
„Ne félj, mert megváltottalak,  

neveden szólítottalak, enyém vagy! (Ézs 43:1) 

 



 

Egyházfenntartói hozzájárulás 2006. 
 

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

 
Ajánlott összeg: 2500 Ft/fő/év. Szeretnénk folytat-
ni a felújítási és korszerűsítési munkákat a temp-
lomon, a gyülekezeti házon, valamint a parókián.  
Adományokat továbbra is köszönettel elfogadunk 
és Isten iránti hálával köszönjük meg egyházfenn-
tartóink hűségét! 

 

Humor 
 

Albert Einstein New Yorkban egy kardinálissal beszél-
getve kifejtette: 
- Nem tartom kizártnak, hogy egyszer majd matematikai 
úton bebizonyíthatjuk, hogy Isten nem létezhet. Ha ez 
bekövetkezik, mit fog tenni a kardinális úr? 
- Nyugodtan megvárom majd, amíg felfedezi az egyen-
letében a hibát… 

H. Hamdorf-Ruddies nyomán
 

 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK RENDJE 
 

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

december 17. Advent 3. vasárnapja 

16 óra Ünnepi Istentisztelet – Úrvacsora – Mezőhék  
9 óra Ünnepi Istentisztelet – Gyermekműsor – Öcsöd  december 24. Szenteste 

11 óra Ünnepi Istentisztelet – Gyermekműsor – Kunszentmárton 
9 óra Ünnepi Istentisztelet – Úrvacsora – Legátus – Öcsöd   december 25. Karácsony 

11 óra Ünnepi Istentisztelet – Úrvacsora – Legátus – Kunszentm. 
9 óra Ünnepi Istentisztelet – Öcsöd  december 26. Karácsony 

11 óra Ünnepi Istentisztelet – Kunszentmárton  
9 óra Óévi Istentisztelet – Öcsöd  december 31. Óév 

11 óra Óévi Istentisztelet – Kunszentmárton  
9 óra Újévi Istentisztelet – Öcsöd  január 01. Újév 

11 óra Újévi Istentisztelet – Kunszentmárton  
 

„Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit.” (Jn 8:47) 
 
 

Mindenek ellenére… 
 

Erőt kértem Istentől, hogy megvalósíthassam saját céljaimat,  
de gyengeséget kaptam, hogy megtanuljak engedelmeskedni. 

Egészséget kértem, hogy nagy dolgokat vihessek végbe, 
 de erőtlenséget kaptam, hogy még jobb dolgokat tegyek. 

Gazdagságot kértem, hogy boldog lehessek, de szegénységet kaptam, hogy bölcs legyek. 
Hatalmat kértem, hogy az emberek tiszteljenek, 

 de kicsinységet kaptam, hogy megérezhessem Isten szükségét. 
Olyan dolgokat kértem, amivel az életet élvezhetem,  
és életet kaptam, hogy élvezzem a kicsiny dolgokat. 

Semmit sem kaptam mindabból, amit kértem, 
 de mégis mindent megkaptam, amit reméltem. 

Önmagam ellenére rejtett imáim meghallgatást nyertek. 
És ezzel érzem, hogy még áldottabb vagyok… 

  
(Bruno Ferrero: Az élet: mindened, amid van) 
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