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2008. A BIBLIA ÉVE  

 

Megismerem a Bibliát – Egész éven át tartó játékra hívunk kicsit és nagyot! 
(Részletek a 3. oldalon) 

 
 

                     
____________________ 

 
Túrmezei Erzsébet: 

Ének a töviskoronáról 
 
Vannak koronák drága vertaranyból 
Ragyogó, szemvakító színaranyból, 
Rajtuk ötvösök mesterkeze fárad. 
Ámuló szemmel én mégsem csodálom, 
Egyedül a Te töviskoronádat.        
 
Vannak koronák kövekkel kivertek,  
színesek, mint friss tavaszi kertek. 
De a legszebb rubinokat ott látom 
Égni, ragyogni napnál fényesebben 
A Te tövisekből font koronádon! 
 
Vannak koronák… vannak… lettek… voltak… 
Elgurultak, mert trónok leomoltak, 
Amint a századot követte század.  
Csak egyet nem tud idő eltemetni 
A Te töviskoronádat! 

 

 

Áldott 
Feltámadás Ünnepet 

Kívánunk! 
 
          „Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, 
elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy meg-
nézzék a sírt. És íme, nagy földrengés volt, az Úr angyala 
leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és 
leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája 
fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megret-
tentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így 
szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy 
a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, 
amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, 
ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a 
tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előtte-
tek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam 
nektek!” 
 
Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és 
nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványa-
inak. És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: Le-
gyetek üdvözölve! Ők pedig odamentek hozzá, megragad-
ták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hoz-
zájuk: Ne féljetek: menjetek el, adjátok hírül atyámfia-
inak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.” 

 
(Máté evangéliuma 28,1-10) 

 
 

Látogasson el honlapunkra: http://ocsodref.fw.hu 
_______________________________________________________ 

 



Református Reménység 
 

„Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, 
minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a 

halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.” (1Kor 15,19-20) 
 

A reménység korszaka 
 
 Egy misszionárius hosszú éveken át Pápua Új-Guineában térített, s 
eközben megpróbálta lefordítani az evangélium üzenetét a bennszülöttek 
nyelvére. Amikor azonban a Krisztusban való reménységet akarta lefordí-
tani, félbe kellett szakítania a munkát, mert ez a kifejezés hiányzott a pápu-
ák nyelvéből. Közben meghalt a gyermeke. S bár szörnyű csapásként élte 
meg, mégis volt ereje saját kezével koporsót és fejfát faragni meghalt 
gyermekének. Az egyik pápua csak nézte-nézte a könnyek között koporsót 
készítő misszionáriust. Minden olyan érthetetlen volt számára, főleg az, 
ahogy a misszionárius viselte a szörnyű csapást. Hosszú hallgatás és fej-
csóválás után így törte meg a csendet: „Nektek más szívetek van, mint ne-
künk?” – „Nem a szívünk más, hanem az Istenünk más” – válaszolt a misz-
szionárius. Egy kis idő múlva felnézett a pápua az égre, s ujjával oda muta-
tott, ahol találkozik az ég és a föld, s csak ennyit kérdezett: „Ugye, ti to-
vább láttok a horizontnál?” – „Igen – válaszolt a misszionárius – mi való-
ban tovább látunk a horizontnál. Egyébként köszönöm, amit mondtál. Most 
már tudom, hogy a reménység szót hogyan kell lefordítani a ti nyelvetekre: 
a horizontnál tovább látni.” 
 
 Ilyen a húsvéti hit: a horizontnál tovább lát. Hiszen mit is érne a mi 
Krisztusba vetett hitünk, ha csak erre az életre szólna? Némi fájdalomcsil-
lapítás lenne, nem több. Luther címerében ez a szó olvasható: Vivit! – azt 
jelenti: Ő él! Ez mindent megváltoztat, és mindent meghatároz. Jézus él, 
sőt azt mondja: „én élek és ti is élni fogtok” (Jn 14,19). Ez azt jelenti, hogy 
Isten szeret bennünket, megkönyörült rajtunk, elfogadta Fia áldozatát ér-
tünk, helyettünk. Nem csak életünkben számíthatunk immár gondviselésé-
re, irgalmára, segítségére, hanem halálunkban is bizalommal omolhatunk 
megtartó kezébe. Bár életünk során keresztet hordozunk, szenvedünk, de 
mégis Istenhez emeljük szemünket, mert nekünk Megváltó Urunk van. 
„Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó 
nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, ha-
nem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig 
örökkévalók.” (2Kor 4,17-18)  
 
 A mi Urunk, Jézus Krisztus: életnek és halálnak dicsőséges Feje-
delme, egyetlenegy vigasztalásunk és legfőbb reménységünk mind éle-
tünkben, mind halálunkban. Ezért a keresztyén ember a reménység korsza-
kában él. Az első húsvét idején köszöntött ránk a reménység korszaka. Aki 
Jézusban hisz és vele jár, tovább lát a horizontnál, látja a holnapot, a jö-
vendőt, az örökéletet. Ha pedig Isten a reménység Istene, akkor mi a re-
ménység gyermekei vagyunk. Túl a horizonton vár reánk az örökkévaló-
ság. Nézzetek felfelé, túl a horizonton! Reménységben éljetek, mert van 
tovább! Nekünk sem a szívünk más, nekünk az Istenünk más! A mi Iste-
nünk feltámasztotta Jézust a halálból. Ő a zsenge és az első zsengét szük-
ségszerűen követi a többi.  Ebben a hitben adjon a jó Isten mindnyájunknak 
boldog húsvéti ünnepeket! Ámen. 
 

Péntek Ágnes 

„Vigasztaljátok  
tehát egymást  

ezekkel az Igékkel.”  
(1Thessz 4,18) 

 
„Mert nem hagysz engem a  

holtak hazájában…” 
(Zsolt 16,10) 

 
„Hiszen annyira szeretsz engem, 

hogy a sír mélyéről is 
 kimentesz.” 
(Zsolt 86,13) 

 
„Véget vet a halálnak örökre!” 

(Ézs 25,8) 
 

„Azért prófétálj, és ezt mondd 
nekik: Így szól az én Uram, az 
Úr: Én felnyitom sírjaitokat, és 

kihozlak sírjaitokból,  
én népem.” 
(Ez 37,12) 

 
„De őt (Jézust) az Isten, 
miután feloldotta a halál 

fájdalmait, feltámasztotta, 
mivel lehetetlen volt, hogy 

a halál fogva tartsa őt.” 
(ApCel 2,24) 

 
„Isten ugyanis feltámasz-
totta az Urat, és hatalmá-

val minket is fel fog  
támasztani.” 
(1Kor 6,14) 

 
„Mert tudjuk, hogy aki feltá-

masztotta az Úr Jézust, az  
Jézussal együtt minket is fel fog 
támasztani, és maga elé állít ve-

letek együtt.” 
(2Kor 4,14) 

 
„Akik általa hisztek Istenben, aki fel-
támasztotta őt a halálból, és dicsősé-

get adott neki, hogy  
hitetek Istenbe vetett reménység is 

legyen.” 
(1Pét 1,21) 
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Anyakönyvi hírek: 
 

Eltemettük Öcsödön 
Februárban: 

2. Izbéki Lajos, 72 
3. Rónyai Sándor, 84 
4. Rabb Sándorné, Szabó Katalin, 87 
5. Dezső István, 86  
6. Kovács István, 65 
7. Kiss Lajosné, Kiss Mária, 79 
8. Oláh Ferenc 82 évet élt testvéreinket. 
 

„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet  
koronáját!” (Jel 2:10) 

_____________________________________ 
 

Emlékharang szólt Öcsödön 
 

Februárban: 
Halmágyi Károly halálának 4. 
Dezső Sándor halálának 77. 
Dezső Sándorné, Dorogi Lídia halálának 52. 
Berényi István halálának 1. 
Varga Erzsébet halálának 1. évfordulóján. 
 
„…és (Isten) letöröl minden könnyet a szemükről…” 

(Jel 21,4) 
_____________________________________ 

 

Egyházfenntartói járulék 
2008. 

 

Öcsöd (valamint Mesterszállás és Mezőhék):  
3000,- Ft/fő/év 

 

Kunszentmárton: 6000,- Ft /fő/év. 
 

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

 

Megismerem a Bibliát  
 

Újságunk hagyományához híven, ismét lesz lehetőség 
a játékra. Mostani játékunk a Biblia évéhez kapcsoló-
dik.  

A játék célja, 
hogy minél többen elővegyük régi (vagy beszerezzük 

új) Bibliánkat és kezdjünk el megismerkedni vele, 
mert „boldog, aki olvassa” (Jel 1,3). 

Szabályok:  
A játék több fordulóból áll és bármikor be lehet kap-
csolódni. A régebbi fordulók feladatai megtalálhatók 

a gyülekezet honlapján (http://ocsodref.fw.hu). 
 

A résztvevők között fordulónként kisorsolunk egy-
egy könyvet (Biblia, Énekeskönyv, Gyermekbiblia, 

Bibliai játék, evangéliumi kiadvány, stb.) 
 

III. Forduló 
 

Téma: az 1Korinthusi levél 
Feladat: olvassuk el a 2., a 13. és a 15. részt 

 

Válaszoljunk a következő kérdésekre: 
 

1. Hogyan folytatódik a mondat? „Mert úgy határoz-
tam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak …” 
2. Milyen a szeretet? 
3. Ki az elhunytak zsengéje? 
 
* Szorgalmi feladat: olvassuk végig az 1Korinthusi 
levelet 
 

Beküldési cím: Öcsöd, Juhász Béni u. 3.  
vagy: ocsodref@fw.hu 
Határidő: folyamatos 

 
A második forduló nyertese:  

Túri Ferencné (Kunszentmárton) 
Gratulálunk! 

 
 

Imádkozzunk! 
 
 Nem kérem Tőled Uram Pál kegyelmét, sem Péternek adott bocsánatodat, csak azt az irgalmat add meg 
nekem, amit a kereszten a latornak adtál. Ámen. 

Kopernikus 
 

Jézus Krisztus, aki átélted az Istentől elhagyatottság mélységes nyomorúságát és engedelmes voltál 
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig, irgalmazz nekünk! Mi bűnös emberek, kérünk téged, szent és igaz Úr 
Jézus, szabadíts meg szenvedésed erejével minden bűntől: gyűlölettől és irigységtől, önzéstől és keményszívű-
ségtől, gőgtől és szeretetlen ítélkezéstől. Add, hogy tanítványaidként kövessünk téged. Segíts, hogy megbocsás-
sunk egymásnak, és egyek legyünk szeretetben. Te vagy a mi békességünk, add nekünk a te békességedet! 
Ámen. 

Ágenda 
 

 



 
 

MEGHÍVÓ 
9 óra Ünnepi Istentisztelet – Öcsöd  

11 óra Ünnepi Istentisztelet – Kunszentmárton   
15 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Mesterszállás  

Március 16. Virágvasárnap 

16 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Mezőhék  
Március 19. szerda 15 óra Bűnbánati Istentisztelet – Kunszentmárton  
Március 20. Nagycsütörtök 16 óra Bűnbánati Istentisztelet – Öcsöd 

9 óra Nagypénteki passió – Öcsöd  Március 21. Nagypéntek 
11 óra Nagypénteki passió – Kunszentmárton  
9 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora - Öcsöd Március 23. Húsvétvasárnap 

11 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Kunszentmárton  
9 óra Ünnepi Istentisztelet – Öcsöd  Március 24. Húsvéthétfő 

11 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Kunszentmárton  
 

Krisztus mondja: „Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.” 
 (Jelenések könyve 1,18) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Az ikrek beszélgetése 
 

„- Te hiszel a születés utáni életben? 
- Természetesen. A születés után valaminek következnie kell. Talán itt is azért vagyunk, hogy felkészül-

jünk arra, ami ezután következik. 
- Butaság, semmiféle élet nem létezik a születés után. Egyébként is, hogyan nézne ki? 
- Azt pontosan nem tudom, de biztosan több fény lesz ott, mint itt. Talán a saját lábunkon fogunk járni, 

és majd a szájunkkal eszünk. 
- Hát ez ostobaság! Járni nem lehet. És szájjal enni - ez meg végképp nevetséges! Hiszen mi a köldök-

zsinóron keresztül táplálkozunk. De mondok én neked valamit: a születés utáni életet kizárhatjuk, mert a köl-
dökzsinór már most túlságosan rövid. 

- De, de valami biztosan lesz. Csak valószínűleg minden kicsit másképpen, mint amihez hozzászoktunk. 
- De hát onnan még senki sem tért vissza. A születéssel az élet egyszerűen véget ér. Különben is az élet 

nem más, mint örökös zsúfoltság a sötétben. 
- Én nem tudom pontosan, milyen lesz, ha megszületünk, de mindenesetre meglátjuk a mamát, és ő majd 

gondoskodik rólunk. 
- A mamát? Te hiszel a mamában? És ő szerinted mégis hol van? 
- Hát mindenütt körülöttünk! Benne és neki köszönhetően élünk. Nélküle egyáltalán nem lennénk. 
- Ezt nem hiszem! Én soha semmiféle mamát nem láttam, tehát nyilvánvaló, hogy nincs is. 
- No de néha, amikor csendben vagyunk, halljuk, ahogyan énekel, és azt is érezzük, ahogyan simogatja 

körülöttünk a világot… 
…Tudod, én tényleg azt hiszem, hogy az igazi élet csak ezután vár ránk." 

 
(Internet) 
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