
Református Reménység 

Az Öcsödi Református Egyházközség és szórványai: Mesterszállás, Mezőhék, valamint  
a Kunszentmártoni Missziói Egyházközség gyülekezeti lapja • 2008. december • IV. évf. 7. sz. 

 
 

Áldott Karácsonyt és 
boldog új évet kívánunk! 

 
 
 

 

 
 

Az Ige testté lett 
 

„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 
 Ő kezdetben az Istennél volt.  

Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.  
Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.  

A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. 
Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba.  

A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: 
 saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.  

Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek,  
mindazokat, akik hisznek az ő nevében,  

akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából,  
hanem Istentől születtek. 

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét,  
mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét,  

telve kegyelemmel és igazsággal.” 
 

(János evangéliuma 1:1-5. 9-14.) 
 

 



Református Reménység 
 

Reményik Sándor: 
 

János evangéliuma 
 
 
Összehajolnak Máté, Márk, Lukács, 
És összedugják tündöklő fejük 
Bölcső körül, mint a háromkirályok, 
Rájok a Gyermek glóriája süt. 
A gyermeké, ki rejtelmesen bár 
S természetfölöttin fogantatott: 
De fogantatott mégis, született 
S emberi lényként, tehetetlenül, 
Babusgatásra várón ott piheg. 
A gyermek, a nő örök anya-álma, 
Szív-alatti sötétből kicsírázott 
Rongyba, pólyába s egy istálló-lámpa 
Sugárkörébe. Bús állati pára 
Lebeg körülötte: a föld gőz-köre. 
A dicsfény e bús köddel küszködik. 
Angyal-ének, csillagfény, pásztorok 
S induló végtelen karácsonyok, 
Vad világban végtelen örömök 
Lobognak, zengnek – mégis köd a köd. 
S mindez olyan szomorún emberi 
S még az angyalok Jóakarata, 
Még az is emberi és mostoha. 
János messze áll és egyedül. 
Nem tud gyermekről és nem tud anyáról, 
Nem születésről, nem fogantatásról, 
Csillag, csecsemő, angyalok kara, 
Jászol, jászol-szag, - József, Mária, 
Rongy és pólya, királyok, pásztorok, 
Induló végtelen karácsonyok: 
Nem érdeklik – vagy mint rostán a szem 
Kihull az ő külön történetéből, 
Kihull mindez és mindez idegen, 
Apró, földízű, emberi dolog. 
Nagyobb, nagyobb, ó nagyobb a Titok! 
János evangélista, negyedik  
Külön áll, világvégén valahol, 
Vagy világ kezdetén, vad szikla-völgyben 
S a fénytelen örvény fölé hajol. 
És megfeszül a lénye, mint az íj, 
Míg lényéből a szikla-szó kipattan 
S körülrobajlik a zord katlanokban 
visszhangosan, eget-földet-verőn, 
Hogy megrendül a Mindenség szíve: 
 
Kezdetben vala az ige. 
S az Ige testté lőn. 
 
 

Köszönet Jézus születéséért 
 

Öröm, magasztalás és dicséret illessen téged, Mennyei 
Atyánk, mert úgy szeretted a világot, hogy egyszülött Fiadat adtad 
érte. Megengedted, hogy megszülessék és testvérünk legyen. Hogy 
élhessünk, megengedted, hogy az örök élet közénk jöjjön. Hogy 
megvilágosodjunk, megengedted, hogy maga a Világosság száll-
jon alá sötétségünkbe. Hogy gyermekeid lehessünk, Fiadat kicsiny 
ember-gyermekké formáltad. 

Én Uram és én Istenem, mily csodálatos bölcsességgel és 
kegyelemmel mentettél meg engem! Hódolva imádlak Téged, Fiad 
jászolbölcsőjénél. Ne vesd meg csekély hálaadásomat és dicsére-
temet. Jézus Krisztusért. Ámen. 
 

Kempis Tamás 
__________________________________________________________________ 

 
A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát, 
és nem vesz el semmit, csupán önmagából. 

A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható. 
Mert a szeretetnek elég a szeretet. 

    
    Gibran 

__________________________________________________________________ 
 

Mit kaptál? 
 

 Karácsonykor sokan kérdezik tőlünk: mit kaptál és mit 
adtál? És elmondjuk, hogy ezt és azt kaptuk és adtuk. – Hadd kér-
dezzem így: Kit adtunk, vagy kit akarunk adni? – Tudom, hogy 
ajándékot sem könnyű adni, nehéz kiválasztani, vagy elfogy a 
pénzünk, - de a legnehezebb erre a kérdésre válaszolni: kit adtál? 
 A gyermekek legnagyobb éhsége: a szülő-éhség. Ad-e a 
szülő magából a gyermeke számára? – Mennyivel jobban vágyik 
az anyai-apai szeretetre, mint bármely csillogó játékra! Milyen 
nagy éhség egy feleség számára: a férj-éhség; szóljon egy jó szót 
hozzá, legalább karácsonykor! Egy meleg, simogató, kedves, tiszta 
szót, amire az asszony évek óta vár. Visszaadná vagy akárkinek 
odaadná a karácsonyfa alá tett legdrágább ajándékot is, ha a férj 
önmagát adná! És fordítva! 
 Tudunk-e valakit adni, magunkat adni; magunkkal együtt 
egy villanásnyit, egy szikrányit Jézus Krisztusból, az Ő lényéből, 
az Ő szeretetéből? 
 Az esztendő legbensőségesebb ünnepén, a Szeretet ünne-
pén – ajándékozzunk hát valóban szeretetet szeretteinknek. 
 

Gyökössy Endre 
_________________________________________________________________ 

 
Jézus mondja: 

„Ahogyan én szerettelek titeket,  
ti is úgy szeressétek egymást!”  

(Jn 13:34.) 
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Anyakönyvi hírek: 
 

Keresztségben részesült Öcsödön 
 októberben 

8. Papp Viktória 
 

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

 

Eltemettük Öcsödön 
októberben 

26. Dezső Imréné, Gácsi Erzsébet, 85 
novemberben 

27. Piczman Antalné, Tuba Rózsa, 63 
(Mezőhéken) 
28. Zubor Lajosné, Nádudvari Lídia, 65 
29. Dr. Tolnai Gáborné, Varga Margit, 72 évet élt 
testvéreinket. 

________________________________________________________ 
 

Emlékharang szólt 
  

Öcsödön 
októberben 

Borbély István halálának 1. 
Kiss Imre halálának 5. 
Izbéki Imre halálának 2. 
Oláh Imre halálának 21. évfordulóján 
Izbéki Sándor emlékére 
Izbéki Sándorné, Makai Zsuzsanna emlékére 
Oláh Lídia emlékére 
Orosz Mihály halálának 11. évfordulóján 

novemberben 
Dezső Sándor halálának 21. 
Dezső Sándorné, Horváth Julianna halálának 14. 
évfordulóján, 
Dezső Károlyné emlékére 
Tolnai Gábor halálának 11. 
Méri Sándor halálának 21. 
ifj. Méri Sándor halálának 21.  
László Imre halálának 10. 
László Imréné halálának 26. 
Rab Ambrus halálának 6. évfordulóján. 
 

Kunszentmártonban 
novemberben 

Nádudvari István halálának 1. évfordulóján, 
Ladányi Sándor emlékére 
Katona Ferencné, Jordán Margit halálának 17. év-
fordulóján, 
Katona Ferenc emlékére. 
 
 „Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, 

Uram, igaz Isten!” (Zsolt 31,6) 
 

 

Az igazi szeretet 

 
(A szeretet himnusza – 1Kor 13 – karácsonyra) 

 
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel 

és csilingelő harangocskákkal díszítem fel,  
de családom felé nincs bennem szeretet,  
nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. 

Ha a konyhában fáradozom,  
karácsonyi süteményeket sütök kilószámra,  

ízletes ételeket főzök és az evéshez  
csodálatosan megterített asztalt készítek elő,  
de családom számára nincs bennem szeretet,  

nem vagyok egyéb, mint szakácsnő. 
Ha az ingyen konyhán segédkezem,  

az öregek otthonában karácsonyi énekeket énekelek 
és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, 

de az emberek felé nincs bennem szeretet,  
mindez semmit nem használ nekem. 

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal  
és horgolt hópelyhekkel díszítem fel,  

ezernyi ünnepen veszek részt,  
a templomi kórusban énekelek,  

de Jézus Krisztus nincs a szívemben,  
akkor nem értettem meg miről is szól a karácsony. 

 

A szeretet félbeszakítja a sütést,  
hogy megölelje gyermekét. 

A szeretet hagyja a lakásdíszítést  
és megcsókolja házastársát. 

A szeretet barátságos az időszűke ellenére is. 
A szeretet nem irigyel másokat házukért,  

amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán  
és hozzáillő asztalterítő van. 

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre,  
hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, 

hogy vannak és útban tudnak lenni. 
A szeretet nem csak azoknak ad,  

akiktől kap is valamit,  
hanem örömmel ajándékozza meg azokat,  

akik ezt nem tudják viszonozni. 
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz,  

mindent remél, mindent eltűr. 
A szeretet soha el nem múlik. 

 

A videojátékok tönkremennek,  
a gyöngysorok elvesznek,  
a számítógépek elavulnak,  

de a szeretet ajándéka megmarad. 

 



 
 

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) 

 

Gyerekszáj – a szeretetről 
 

"A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. 
Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicso-
magolását, akkor lehet meghallani." 

egy 7 éves kisfiú 
"Ha jobban szeretnél szeretni, akkor egy olyan ba-
ráttal kezd, akit utálsz." 

egy 6 éves kislány 
 

Ünnepi Istentiszteletek Rendje 
 

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

December 21. Advent 4. vasárnapja 

16 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Mezőhék  
14 óra Ünnepi Istentisztelet, Gyermekműsor – Kunszentmárton  December 24. Szenteste 
16 óra Ünnepi Istentisztelet, Gyermekműsor – Öcsöd  
9 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Öcsöd  

11 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Kunszentmárton 
December 25. Karácsony 1. napja 

14 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Idősek Otthona, Öcsöd  
9 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Öcsöd  December 26. Karácsony 2. napja 

11 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Kunszentmárton  
9 óra Istentisztelet – Öcsöd  December 28. vasárnap 

11 óra Istentisztelet – Kunszentmárton  
14 óra Óévi hálaadás – Kunszentmárton  December 31. Óév 
16 óra Óévi hálaadás – Öcsöd  
9 óra Újévi könyörgés – Öcsöd  Január 01. Újév 

11 óra Újévi könyörgés – Kunszentmárton  
9 óra Istentisztelet – Öcsöd  Január 04. vasárnap 

11 óra Istentisztelet – Kunszentmárton   
 

 „Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek; 
 mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt.” (Róm 13:7.) 

________________________________________________________________________________ 

Adventi játszóház 
 

Kedves Gyerekek!  
 

Adventi játszóházba hívunk benneteket a téli szünet elsö napján, 
2008. december 20-án (szombaton) 9-12 óra között 

az öcsödi református gyülekezeti házba.   
Játékok, kézmüves foglalkozás, ének és zene – kicsiknek és nagyoknak. 

 

Szeretettel vár titeket: (az egyik) Ági néni és (a másik) Ági néni 
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