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2008. A BIBLIA ÉVE 
Megismerem a Bibliát – Egész éven át tartó játékra hívunk kicsit és nagyot!

(Részletek a 3. oldalon)

Gárdonyi Géza: 
Írás a Bibliába

- Az Újszövetség Könyve elé -

Ez a könyv a könyvek könyve,
Szegény ember drágagyöngye. 
Égi harmat lankadtaknak, 
Világosság földi vaknak. 
Bölcsességnek arany útja: 
Boldog, aki rátalál! 
Szomjas lelkek forrás-kútja, 
Hol pohárral Krisztus áll. 

Ez a könyv az örök törvény, 
Királyon lánc, rabon napfény, 
Tévelygőnek hívó harang, 
Roskadónak testvéri hang. 
Elhagyottnak galambbúgás, 
Viharvertnek ereszet, 
Haldoklónak angyalsúgás: 
„Ne félj: fogd a kezemet” 

Gyermeknek is: „Mily szép rege”, 
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!” 
Fal, – s túl rajta élő hangok, 
Köd, s benn zengő hárfák, lantok. 
Templomok közt legszebb templom: 
Csak megnyitom s benn vagyok. 
Ablakán a Paradicsom 
Rózsáira láthatok. 

Minden fakul, minden romlik, 
Márványvár is összeomlik. 
Bíborleplek ronggyá málnak, 
Dicsőségek füstbe szállnak. 
Csak ez a könyv nem tér porba, 
Mintha volna élő lelke!… 
Ez a könyv a Mózes bokra: 
Isten szíve dobog benne. 

A Vizsolyi Biblia
„Nem tudom, hogy a prédikátorokat vádoljam, hogy volt dara-

bonként a Bibliának valami része megfordítva, de mindenestől fogva 
egészen ezideig a mi országunkban, a mi nyelvünkön nem volt. Meg-
gondolván azért az anyaszentegyháznak a mi nemzetségünk között e 
dologban való fogyatkozását és jövendő épülését, az Istennek nevét se-
gítségül híván hozzákezdtem egynehány jámbor tudós atyafiakkal, kik 
nékem a fordításban segítséggel voltak, s meg nem szűntem addig míg-
nem véghöz vittem a Bibliának egészlen való megfordítását. Munkál-
kodtam közel három esztendeig nagy fáradsággal, testi töredelemmel, 
de oly buzgóságos szeretettel, hogy én szempillantásig e nagy munkát 
el nem untam, hanem nagy serénységgel és szeretettel munkálkodtam, 
mígnem elvégezném azt…

Az Isten és az én jó lelkiesméretem nékem bizonyságom, hogy 
nem egyebet, hanem a nagy Istennek tisztességére az Ő házának épülé-
sére néztem e dologban. Szabad mindennek az Isten házába ajándékot 
vinni. Egyebek vigyenek aranyat, ezüstöt, drágaköveket, én azt viszem, 
amit vihetek: magyar nyelven az egész Bibliát…

Csak az Isten addig éltessen,  amíg  e Bibliát  kibocsáthassam, 
kész leszek meghalni és Krisztushoz költözni.” – Így vall Károli Gás-
pár  az első teljes  magyar  nyelvű  Biblia  fordítója.  Fordítása anélkül, 
hogy kötelezővé tették volna, egyedüli bibliájává lett nemcsak a refor-
mátusoknak, hanem minden magyar protestáns hívőnek. A sikere pél-
dátlan: máig több mint százhúsz kiadást ért meg, s egyaránt befolyásol-
ja a nép nyelvét, a költőkét, s az egyházi nyelvezetet. A Vizsolyi Biblia 
nyelve emelkedetten ünnepélyes, templomi szép zengésű, a végső igaz-
ságokhoz mért, ezért nem rövid divatú, hanem századokra kiható, sú-
lyosan gördülő, mégis ízes, zamatos nyelv. Ezért volt oly nagy hatással 
egész népünk nyelvére. A legolvasottabb magyar könyv lett.

A Biblia évében, a Reformáció ünnepéhez közeledve vessünk 
számot mi is önmagunkkal, milyen helyet foglal el életünkben Istennek 
Igéje:  a Biblia.  Boldog, akinek kedves, mindennapi olvasmánya,  ke-
nyere, akinél nem porosodik a polcon és nem árválkodik a fiókban el-
felejtve… Vedd és olvasd!

„Az én lábamnak szövétneke a te igéd és ösvényemnek világossága.”
(Zsolt 119,105)
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Gyülekezeti kirándulás
Amikor tudomást szereztünk róla, hogy 2008. A Biblia éve lesz, első gondolatunk volt, hogy fel kell 

keresnünk az első magyar nyelvű Biblia „születésének” helyszínét. Miután megterveztük a programot, résztve-
vőket toboroztunk, és augusztus 22-én felkerekedtünk „a Biblia évében – a Biblia nyomában”, öcsödi, kun-
szentmártoni, békésszentandrási, szarvasi és mezőtúri reformátusok, evangélikusok, katolikusok, összesen har-
minchárman. A buszon áhítatot tartottunk, hegedűszóval énekeltünk lelki (és világi) énekeket, hallhattunk nép-
rajzi érdekességeket. Első állomásunk a vizsolyi református templom volt, ahol láthattuk a Vizsolyi Bibliát, a 
Biblia-kiállítást, illetve felemelő előadásban volt részünk. Ezután Göncön álltunk meg a református templom-
nál, ahol megtekintettük az egyházi gyűjteményt, illetve megkoszorúztuk Károli Gáspár szobrát. A füzérradvá-
nyi Károlyi-kastélyban gyönyörködtünk a felújított, látogatható termekben, illetve a kastélyparkban. Majd Pál-
házáról a hangulatos, és kicsiknek nagyoknak egyaránt élményt nyújtó erdei kisvasúttal közelítettük meg a Kő-
kapui Vadászkastélyt, ahol a szállásunk volt. Felfedeztük a festői szépségű környéket, tábortüzet gyújtottunk, a 
szalonnasütés közben folytattuk az éneklést. Esti áhítattal zártuk kirándulásunk első, nagyon fárasztó napját. 
Másnap a magunk által készített közös reggeli után ismét a Biblia köré gyűltünk, hogy lelkileg is feltöltekezve 
induljunk zarándokutunkon tovább. Délelőtt a sárospataki várat tekintettük meg, egy finom ebéd után pedig a 
Református Kollégiumba látogattunk el. Délután fáradtan, de sok szép, felemelő élménnyel indultunk haza. A 
résztvevők életkora 6 és 89 év között volt. Istennek legyen hála, hogy oltalmazott bennünket a hosszú úton, így 
épségben, lélekben gazdagabban térhettünk haza mindannyian, szívünkben azzal a vággyal, hogy legközelebb 
is együtt kiránduljunk. Az idegenvezetés feladatát Jordán Ágnes öcsödi presbiter testvérünk látta el, a lelki ele-
delről Nt. Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási református lelkipásztor gondoskodott – a kirándulás szervező-
jeként ezúton is köszönöm, hogy szeretettel együtt hordozták velem e zarándoklat megvalósítását. Istené a di-
csőség!

Péntek Ágnes ref. lp. Öcsöd
________________________________________________________

Ez történt
• Júliusban korszerűsítettük a parókia fűtését. Erre a célra nagy összegű adomány kaptunk egyik, névtelenséget 
kérő, azóta elhunyt testvérünktől. Isten tegye áldottá emlékezetét!
• Július 28-augusztus 03. között Gyermek-Biblia-Hetet szerveztünk a helybeli, illetve az érkeserűi testvérgyü-
lekezet hittanosainak. Hat vendég gyermek érkezett, az érkeserűi lelkész-házaspárral, illetve 30 helybeli gyer-
mek vett részt alkalmainkon. Az eseményről a Reformátusok Lapja 33. számában, illetve gyülekezetünk hon-
lapján is olvashatunk.
• Augusztus 22-23-án gyülekezeti kirándulást szerveztünk „A Biblia évében – a Biblia nyomában”, Vizsoly-
Gönc-Sárospatak érintésével, ahogyan fentebb olvashattuk. Istené a dicsőség!
• Augusztus 30-án Lelkész-családok találkozóján vett részt a lelkész-család Törökszentmiklóson. Köszönjük 
Nt. Esperes úrnak az elkészített szép alkalmat!
• Szeptember 21-én a Magyarországi Református Egyház Vakmissziója Kunszentmártonban szolgált a kun-
szentmártoni és az öcsödi testvérek örömére, épülésére. A misszió vezetője, Nt. Szabó Zoltán református lelki-
pásztor és a misszió öt munkatársa (és egy vakvezető kutya) látogatott el hozzánk, látók és nem látók egyaránt. 
Érkezésük sok érzést felkavart bennünk, bemutatkozásuk, szolgálatuk megható, felemelő és vigasztaló is volt 
egyben. Az Istentisztelet után vasárnapi ebédre családoknál láttuk őket vendégül. A Misszió munkáját 10-10 
ezer Ft-tal támogatták gyülekezeteink.
• Szeptember 26-án Berekfürdőn Egyházmegyei Közgyűlésen vettek részt az öcsödi és kunszentmártoni egy-
házközségek gyülekezeti képviselői és lelkipásztora. A közelgő egyházi választásokat készítettük elő.
• Szeptember 28-án Törökszentmiklósra, Nőszövetségi Konferenciára voltunk hivatalosak, 14 nőtestvérünk tu-
dott részt venni ezen a szép, áldott alkalmon.
• Szeptember 30-án Kunszentmártonban – igen nagy érdeklődés mellett – egy Biblia-kiállítás, illetve rajzpá-
lyázat megnyitóján vehettünk részt a Közösségi Házban, a római katolikus plébánia és a városi könyvtár szer-
vezésében. Köszönjük a meghívást!
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Anyakönyvi hírek:
Házasságára Isten áldását kérte Öcsödön

júliusban
Kerekes András és Enyedi Éva

„Tégy engem, mint pecsétet a szívedre” 
(Énekek 8:6)

Eltemettük Öcsödön
júliusban

15. Nádudvari Lajos, 84
16. Karai Bálint, 82 (gyászistentisztelet)
17. Ispán Ferencné, Szakál Mária, 86
18. Varga Lajos, 81
19. Vígh László, 75
20. Szabó Lajos, 49
21. Tolnai Ferencné, Kovács Sára, 77

augusztusban
22. Balogh Lászlóné, Mészáros Krisztina, 90
23. Arany Ferenc, 67

szeptemberben
24. Dézsi Pál, 62 (Mesterszállási szórványban)
25. H. Kiss Károly, 97 évet élt testvéreinket.

„Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, 
Uram, igaz Isten!” (Zsolt 31,6)

________________________________________________________

Emlékharang szólt Öcsödön
júliusban

Izbéki Gábor halálának 20.
Izbéki Lídia halálának 20.
Csikász Mihályné, Kreznár Erzsébet halálának 4.
Török Bálintné, Szilágyi Anna emlékére
id. Bolyán Ferenc halálának 4.
ifj. Bolyán Ferenc halálának 13.

augusztusban
Nemes Dezső halálának 4.
Dezső Ferencné, Kóródi Zsuzsanna halálának 4.
Szombath Antal halálának 6.
Révész Ferencné, Nagy Emília halálának 3.
Nádudvari Imre halálának 5.
Kerekes Andrásné, Szabó Mária halálának 2.
Csekő Vince halálának 3.

szeptemberben
Pákozdi Gyula halálának 17.
Pákozdi Gyuláné, Aponyi Lídia halálának 6.
Kovács Szilvia emlékére
Lénárt Sándor halálának 11. évfordulóján.

„…mert elmegy az ember örök otthonába… A por 
visszatér a földbe… a lélek pedig visszatér Istenhez,  

aki adta.” (Préd 12,5-7)

Keresztségben részesült Öcsödön
 szeptemberben

7. Kohári Kartal László

Kunszentmártonban
augusztusban

3. Kiss Boglárka

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

__________________________________________

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.)

VI. Forduló

Téma: szabadon választott részlet a Bibliából
Feladat: Olvassunk egy általunk választott részletet

Válaszoljunk a következő kérdésekre:

1. Melyik részt választottam?
2. Miért választottam ezt a részt?
3. Milyen üzenete van számomra az olvasott résznek?

* Szorgalmi feladat: Írjuk le saját szavainkkal röviden a 
kiválasztott részletet.

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

Az ötödik forduló nyertese: 
Túri Ferencné (Kunszentmárton)

Gratulálunk!



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)

Mit mondjak még?
Egy kis humor

- Mit mondjak még, kedves testvéreim - szól a szo-
kottnál  is  hosszabb  szónoklatában  egy  pap  -  Mit 
mondjak még ezen a hideg téli vasárnapon?
- Áment! - mondá a székely - mert úgy fázik a lá-
bam, hogy szinte leszakad.

MEGHÍVÓ
Október 30. csütörtök 16 óra Bűnbánati Istentisztelet – Öcsöd 
Október 31. péntek 9 óra Reformációi Istentisztelet, úrvacsora – Öcsöd 

11 óra Reformációi Istentisztelet, úrvacsora – Kunszentmárton
15 óra Biblia-kiállítás, rajzpályázat kiállítás megnyitó – Öcsöd, 

József Attila Emlékház és Helytörténeti Gyűjtemény
November 02. vasárnap 9 óra Gyászolók vasárnapja, Istentisztelet – Öcsöd 

11 óra Gyászolók vasárnapja, Istentisztelet – Kunszentmárton
November 09. vasárnap 9 óra Istentisztelet, rajzpályázat eredményhirdetése – Öcsöd 

11 óra Istentisztelet – Kunszentmárton 

 „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való neve-
lésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2Tim 3,16)
________________________________________________________________________________

Akiknek az élete megváltozott
Vonda Kay Van Dyke jól menő manöken, a Miss Amerika cím várományosa volt. Egy zsűritag zavarba 
akarta hozni. Rákérdezett: „- Tudom, mindig magával hordja a Bibliát. Úgy gondolja, szerencsét hoz? – Szá-
momra a Biblia nem talizmán – válaszolta – hanem a legfontosabb könyv a világon. Istennel való kapcsola-
tom nem vallás, hanem hit.”

Clif Richard angol pop-énekes mondja: „Számomra a Biblia Isten szava teremtményeihez, és amit önmagá-
ról, vagy éppen rólunk mond százszázalékosan igaz. Elég zsúfolt a programom, de igyekszem mindennap ol-
vasni a Bibliát. Erre általában lefekvés előtt tudok időt szakítani. …Az a fontos, hogy mindig várakozással 
olvassuk: Isten valami újat, fontosat, életbevágót fog mondani.”

Kipchoge Keino Afrika mindenkori legsikeresebb futója, a kenyai származású bajnok így emlékezik: „Apó-
som gyakran olvasta nekem a Bibliát. A nehezebb részeket megmagyarázta. Gyakran késő estig beszélget-
tünk az Igéről. A Biblia meggyőzött arról, hogy szükségem van megváltásra. Mint futónak keményen kell 
edzenem a győzelemért…, de akár győzök, akár nem, tudom, hogy Isten vezet, terve és célja van velem.”

Charles Schulz híres rajzfilmkészítő a következőképpen emlékszik vissza, hogyan tanulmányozta a Bibliát 
egy kisebb gyülekezeti csoporttal: „…nem tudom pontosan megmondani, mikor lettem Jézusé. Egyszerűen 
csak ’nála találtam magam’. Azóta is mindig csodálattal tölt el, amit Jézus mondott és tett. Egyre jobban meg 
vagyok győződve arról, hogy egyedül Őt kell követnünk.”

„Az Írást nem lehet semmibe venni.” (Ján 10,35)

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


