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2008. A BIBLIA ÉVE  

 

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

 
KONFIRMÁCIÓ – 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
A képen balról: Székely Lászlóné (gondnok), Arany 
Ferenc, Dezső Dorottya, Izbéki Kitty, Péntek Ágnes 
(lelkipásztor), Kása Viktória, Sándor József, 
Szalánczi Miklósné (kántor) 
_________________________________________ 

Kirándulás 
 

A Biblia Éve alkalmából gyülekezeti kirándulást 
szervezünk az első teljes magyar nyelvű Biblia 
„születésének” helyszínére. Időpont: 2008. au-
gusztus 22-23. (péntek-szombat) Úticél: Vizsoly, 
Gönc, Füzérradvány, Pálháza, Kőkapu, Sárospa-
tak, Tokaj. Részvételi díj: kb. 10.000,- Ft. A je-
lentkezéseket várja: Péntek Ágnes lp. Öcsöd, 
lelkészi hivatal. 

___________________________________________________________ 
 

Gyermek-hét 

 
2008. július 28 (hétfő) – augusztus 03. (vasár-
nap) között Gyermek-Biblia-hétre hívjuk és vár-
juk az (öcsödi, kunszentmártoni, 
békésszentandrási, nálunk nyaraló) érdeklődő 
gyermekeket, fiatalokat Öcsödre. Ezen a héten 
vendégünk lesz az érkeserűi testvérgyülekezet 
néhány gyermek küldöttje (családoknál elszállá-
solva). Program: ismerkedés a Bibliával, játék, 
kirándulások, kézművesség, strand, meglepetés-
program, családi nap, záró-istentisztelet. Jelent-
kezés és részletek: Péntek Ágnes lp. öcsödi lel-
készi hivatal. 

„Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.”  
(Jn 6,68) 

 

Kihez mennénk? 
 
     Jézus kapernaumi követői nem értik Jézus szándékát, 
tanítását, hogy az Ő királysága nem e földi és küldetése 
túlível e világi létezésen. Nem értik, hogy jutalmuk több 
lesz, mint amit várnak: bűnbocsánat és örök élet, s hogy 
Jézus ezért a legnagyobb árat fizeti: életét adja a golgotai 
kereszten. Nem értik, ezért visszavonulnak, nem követik 
többé. Mindig vannak olyanok, akik várnak valamit Isten-
től, de ha reményeik nem válnak valóra, hamar elfordulnak. 
 
     Jézus akkor megkérdezi tanítványait, ők is el akarnak 
menni? Péter előáll és vallást tesz – mindannyiuk (mindany-
nyiunk) nevében: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszé-
de van nálad.” Talán nem is volt tudatában szavainak mély 
értelmével, azt azonban megérezte és megértette: nem tud-
nának Jézus nélkül élni. Ma is az ilyen ember boldog: meg-
érti, megérzi, hogy nem tud Jézus nélkül élni… 
 
     Aki ezt felismeri, elkezd vágyódni Isten után. Szívből 
vágyik az „örök élet beszéde”, az „örökkévalóság útja” 
után. Kihez is mehetnénk gyászunk fájdalmával, betegsé-
günk keresztjével, kérdéseinkkel, kétségeinkkel? Kihez is 
mehetnénk, amikor útmutatásra, vigasztalásra, békességre, 
bűnbocsánatra van szükségünk? „Uram, kihez mennénk? 
Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy 
te vagy az Istennek Szentje.” (Jn 6,68-69)  

Jöjjetek hát Jézushoz! 
__________________________________________________________ 

 

MEGHÍVÓ 
 

Vasárnap 9 óra: Istentisztelet – Öcsöd, 
Vasárnap 11 óra: Istentisztelet – Kunszentmárton 

Hónap 3. vasárnapja 15 óra: Istentisztelet - Mesterszállás 
Hónap 3. vasárnapja 16 óra: Istentisztelet – Mezőhék 

Csütörtök 16 óra: Bibliaóra – Öcsöd 

 

 

 



Református Reménység 
 

Köszönet és felhívás 
 

     Néhai Ladányi Sándor, a Kunszentmártoni Református 
Egyházközség örökös, tiszteletbeli presbitere, halála előtt 
úgy rendelkezett, hogy 100.000,- Ft-ot hagy a kunszent-
mártoni református templom harangjainak felújítására. 
Isten iránti hálával köszönjük meg e nagylelkű adományt 
és ezúton kérjük ez ügynek elkötelezettjeit, kunszentmár-
toni és elszármazott reformátusokat, és segítőinket, ere-
jükhöz mérten járuljanak hozzá e cél megvalósításához. A 
felújítás teljes költsége ugyanis több, mint 300.000,- Ft. 
Céladományaikat eljuttathatják személyesen (minden va-
sárnap 11 órakor Istentiszteletet tartunk a templomban), 
csekken (kérhető a templomban), illetve átutalással a 
11745042-20061777 számlaszámra. Adományaikat előre 
is köszönjük! 

_______________________________ 
 

Ez történt 
 
• Május 01-én egyházmegyei számvizsgálat volt Öcsödön 
és Kunszentmártonban, melynek során minden rendben 
találtatott. 
• Május 04-én 5 fiatal konfirmált Öcsödön, anyák napjáról 
emlékeztünk Öcsödön és Kunszentmártonban. 
• Május 11-én, Pünkösd első napján Laskoti Zoltán (Be-
regszász-Beregardó, Ukrajna) I. éves debreceni teológus, 
ünnepi legátus szolgált közöttünk Öcsödön és Kunszent-
mártonban. 
• Június 07-én a Békésszentandrási Református Egyház-
község meghívására, gyülekezeti gyermeknapon vett részt 
öcsödi és kunszentmártoni hittanosok egy csoportja. 
• Június 13-án Egyházmegyei Közgyűlésen (Berekfürdőn) 
vettek részt Öcsöd és Kunszentmárton lelkipásztora és 
gondnokai. 

________________________________________ 
 

Humor 
Apropó: foci 

 
   Barátságos labdarúgó mérkőzésre érkezik meghívás a 
Vatikánba. A helyszín: Jeruzsálem, résztvevők: a bíboro-
sok és a rabbik válogatottja. Hosszas tanakodás után a 
pápa rábólint: a győzelem reményében Ronaldinho-ból 
gyorsított eljárással egy hét alatt bíboros lesz. A pápa iz-
gatottan hallgatja a helyszíni közvetítést. Nagy megdöb-
benésére a végeredmény 12:1 a rabbik javára. Szemrehá-
nyóan fordul tanácsosaihoz: 

- Hát Ronaldinho bíboros nem játszott jól? 
- De, jól játszott, sőt kiemelkedő teljesítményt nyúj-

tott, de Kahn, Zidane, Drogba és Deco rabbikkal 
szemben nem lehetett győzni… 

 

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) 

___________________________________ 
 

IV. parancsolat 
 

„Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szen-
teld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd 

mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Iste-
nednek , az ÚRnak nyugalomnapja. Semmiféle 

munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se lányod, 
se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapudon 

belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt 
alkotta meg az ÚR az eget, a Földet, a tengert és 
mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig 
megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az 

ÚR a nyugalom napját.” (2Móz 20,8-11) 
_________________________________ 

 

Az ünnep 
 

     Sokan úgy gondolják, hogy Isten csupán a 
maga dicsőségére szerezte az ünnepet, pedig épp-
úgy szerezte az ember javára is. Hiszen még a 
gépeknek is szükségük van leállásra, olajozásra, 
karbantartásra. Így az embernek is - pihenésre, 
elcsendesedésre, Istennel való társalkodásra. 
     Az ünnep lényege: a hetedik nap megszentelé-
se. Az a vasárnapnak még nem megszentelése, ha 
valaki ugyan nem dolgozik, de az ágyban heveré-
szik, vagy a tv képernyőjére mered, vagy autóján 
száguldozik, vagy a strandon sütteti magát. Mi 
nyaralás idején is legyünk rajta, hogy a közeli 
templom istentiszteletére elmenjünk. Emlékez-
zünk: a hajdani hadifogoly hogyan vágyakozott a 
templomba! (Zsolt 42) 
     Néha hallani ilyesfajta mentegetőzést: „Oda-
haza is tudok imádkozni!” Érdekes, az illető a 
lakodalmi meghívóra már nem üzeni vissza: 
„Odahaza is tudok enni!” Az istentisztelet Isten 
házanépének egybesereglése, az Ő nagy családjá-
nak találkozója. Szánalmas a mindennapokban is, 
ha valaki a szüleivel vagy testvéreivel nem tart 
kapcsolatot. Így van ez a lelki életben is! 
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Anyakönyvi hírek: 
 

Keresztségben részesült Öcsödön 
májusban 

4. Török Luca Enikő 
5. Szilágyi Lea 

júniusban 
6. Vékony Zsombor Dániel (mezőhéki szórványban) 
 

„…tegyetek tanítványokká minden népeket…”  
(Mt 28,19) 

 

Eltemettük - Öcsödön 
májusban 

13. Kurucz Károlyné, Jordán Krisztina, 78 
júniusban 

14. Csonka Lászlóné, Révész Sarolta, 90 évet élt 
testvéreinket. 
 

- Kunszentmártonban 
májusban: 

2. Ladányi Sándor, 90 évet élt atyánkfiát. 
 

„Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás  
nyereség.” (Fil 1,21) 

________________________________________________________ 
 

Emlékharang szólt Öcsödön 
májusban 

Török Bálintné, Szilágyi Anna emlékére  
Enyedi Antalné, Győrbíró Margit halálának 3. 
Kovács Szilvia halálának 1. 
Őze István halálának 54. 
Őze Istvánné, Dezső Jusztina halálának 16. 
Nagy Sándor halálának 1. 
Izbéki Elemérné, Szombathi Jolán halálának 6. 
Légrádi Sándorné, Török Eszter halálának 29. 
Légrádi Sándor halálának 23. 
Izbéki Sándor halálának 98. 
Izbéki Sándorné, Makai Zsuzsanna halálának 99. 
évfordulóján 

júniusban 
Karai Mihály halálának 1. 
Budai Sándorné, Jordán Erzsébet halálának 1. 
Kóródi Gáborné, Izbéki Lídia halálának 34. 
Katona Ferencné, Jordán Margit halálának 17. 
Kovács Sándorné, Török Mária halálának 30. 
Kovács Sándor halálának 25. 
Székely László halálának 31. 
Székely Lászlóné, Bolyán Rozália halálának 42. 
Fésűs Imre halálának 4. évfordulóján. 
 

„Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről  
nemzedékre.” (Zsolt 90,1) 

 

Konfirmációi fogadalmat tett - Öcsödön 
májusban 

1. Arany Ferenc 
2. Dezső Dorottya 
3. Izbéki Kitty 
4. Kása Viktória 
5. Sándor József 
 

„Légy hű mindhalálig…” (Jel 2,10) 
__________________________________________ 

 

Megismerem a Bibliát  
 

Újságunk hagyományához híven, ismét van lehetőség a 
játékra. Mostani játékunk a Biblia évéhez kapcsolódik.  

 
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.) 
 

V. Forduló 
 

Téma: Ruth könyve  
Feladat: Olvassuk el Ruth könyvét 

 
Válaszoljunk a következő kérdésekre: 

 
1. Honnan származott Ruth? 
2. Hogyan került Ruth Betlehembe? 
3. Milyen rokoni kapcsolat van Ruth és Dávid király 
között? 
 
* Szorgalmi feladat: olvassunk el néhány általunk kivá-
lasztott részt a Zsoltárok könyvéből 
 

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

 
A negyedik forduló nyertese:  
Kasza Imola (Kunszentmárton) 

Gratulálunk! 
 

 



 
 

Az én Miatyánkom  
 
 

Mikor a szíved már csordultig tele, 
Mikor nem csönget rád, soha senki se, 

Mikor sötét felhő borul életedre, 
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe. 

Ó "lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele! 
Nézz fel a magasba, reményteljesen, 

S fohászkodj: 
MIATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN! 

 
Mikor a magányod ijesztőn rád szakad, 

Mikor kérdésedre választ a csend nem ad, 
Mikor körülvesz a durva szók özöne, 
Átkozódik a "rossz", - erre van Istene! 

Ó "lélek", ne csüggedj! Ne roppanj bele! 
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd: 

Uram! 
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED! 

 
Mikor mindenfelől forrong a "nagyvilág", 
Mikor elnyomásban szenved az igazság, 

Mikor szabadul a Pokol a Földre, 
Népek homlokára Káin bélyege van sütve, 

Ó "lélek", ne csüggedj! Ne törjél bele! 
Nézz fel a magasba, - hol örök fény ragyog, 

S kérd: Uram! 
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD! 

 
Mikor beléd sajdul a rideg valóság, 

Mikor életednek nem látod a hasznát, 
Mikor magad kínlódsz, láztól gyötörve, 

Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne! 
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne keseredj bele! 

Nézz fel a magasba, - hajtsd meg homlokod, 
S mondd: Uram! 

LEGYEN MEG A TE AKARATOD! 
 

Mikor a "kisember" fillérekben számol, 
Mikor a drágaság az idegekben táncol, 

Mikor a "gazdag" milliót költ: hogy "éljen", 
S millió szegény a "nincstől" hal éhen, 

Ó "lélek", ne csüggedj! Ne roskadj bele! 
Nézz fel a magasba, - tedd össze két kezed, 

S kérd: Uram! 
ADD MEG A NAPI KENYERÜNKET! 

 

Mikor életedbe lassan belefáradsz, 
Mikor hited gyöngül, - sőt - ellene támadsz, 

Mikor: hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd, 
Minden lázad benned, hogy - tagadd meg "ŐT", 

Ó "lélek", ne csüggedj! Ne egyezz bele! 
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet! 

Uram! Segíts! 
S BOCSÁSD MEG VÉTKEIMET! 

 
Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, 

Munkád elismerik, lakást is szereznek, 
Mikor verítékig hajszoltad magad, 

Később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak...! 
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne ess kétségbe! 
Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek: 

Uram! 
MEGBOCSÁTOK AZ ELLENEM VÉTKEZŐKNEK! 

 
Mikor a "nagyhatalmak" a BÉKÉT TÁRGYALJÁK, 
MIKOR A BÉKE SEHOL! csak egymást gyilkolják, 

Mikor népeket a vesztükbe hajtják, 
S kérded: miért tűröd ezt ISTENEM, MI ATYÁNK?! 

Ó "lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele! 
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj! 

Lelkünket kikérte a "rossz", támad, s tombol! 
URAM! MENTS MEG A KÍSÉRTÉSTŐL! 

MENTS MEG A GONOSZTÓL! 
AMEN! 

 
UTÓHANG: 

 
S akkor megszólal a MESTER, keményen - szelíden, 

Távozz Sátán - szűnj vihar! 
BÉKE, s CSEND legyen! 

 
Miért féltek kicsinyhitűek? 

 
BÍZZATOK ! Hisz' én megigértem Nektek! 
Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek 

Hűséges kis nyájam, ÉN PÁSZTOROTOK vagyok, 
S a végső időkig - VELETEK MARADOK! 

 
Dr. Papp Lajos szívsebész verse (Pécs) 

(Forrás: internet) 

 
„Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.” (Mt 7,7) 

 
 

Református Reménység Az Öcsödi Református Egyházközség és szórványai gyülekezeti lapja 
szerkeszti: Péntek Ágnes lelkipásztor és a Presbitérium 

5451 Öcsöd, Juhász Béni u. 3. Tel: 56/313-182, 573-043; http://ocsodref.fw.hu 
E-mail: ocsodref@fw.hu; csakiagi@gmail.com 


