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Szólj, Uram! 
 

„Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült. Így szólt hozzá: Kövess engem!  
Az otthagyott mindent, felkelt, és követte őt. Lévi nagy vendégséget készített neki a házában, és nagy sokaság 
volt ott, vámszedők és mások, akik velük együtt telepedtek asztalhoz. A farizeusok és a közülük való írástudók 
pedig zúgolódtak, és ezt mondták tanítványainak: Miért esztek és isztok a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? 
Jézus így válaszolt nekik: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöt-

tem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre.” 
(Lukács evangéliuma 5,27-32) 

 

Oláh Gábor: 
Kiáltok a mélységből 

 
Kegyelmes Isten, oh szánj meg engem, 
Irgalmadat én szívvel esengem, 
Új gyermek-szívvel mocsoktalan.   
Oh szánj meg, Uram!                 
 
Sötét bajoknak árvize rám dőlt,        
Három halál is vont reám tőrt.  
Ha te még szólnál, nagy szólaló: 
Irgalmazna a szó. 
 
Százszor nagy voltod én megtagadtam, 
Százszor szent orcád visszasirattam. 
Nem tudlak, látlak, mégis hiszem: 
Te vagy az én hitem. 
 
Valahol rémlik világnagy orcád, 
Én szívemen át jutok tehozzád. 
Oh lásd meg a szívem, téged keres, 
Légy könyörületes! 
 
Szerelmed palástja takarjon lágyan, 
Fürössz irgalmad szent patakjában; 
Az ó-embert én levetkezem, 
az újat: hiszem. 

Kövess engem! 
 

 Kiről szól a történet? Léviről, a vámszedőről. Akit 
munkája miatt árulónak tartanak (hiszen az elnyomó római 
birodalom kiszolgálója, honfitársai megnyomorítója), akit 
kiközösítenek. Nem volt ő velejéig romlott. Meghozott egy 
elhibázott döntést (elvállalt egy zsíros állást), de nem volt 
ereje a változtatáshoz, reményvesztett lett, nem látott visszau-
tat. Lévi egy jobb sorsra érdemes ember volt – az ördög rab-
ságában. Egy ember, akiben már senki más nem lát, de akiben 
Jézus még lát lehetőséget, esélyt. Jézus ezt az esélyt meg is 
adja neki. 
 „Kövess engem!” – megszólítja őt Jézus, Lévi pedig 
elindult: „otthagyott mindent… felkelt és követte őt”. Jézus a 
bűnbocsánat ajándékozásában nem ismer korlátokat. Hogyan 
lehet ez? – kérdezik a farizeusok is. „az Isten nem azért küld-
te el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy 
üdvözüljön a világ általa” (Jn 3,17). Jézus azért jött, hogy a 
bűn ellen harcoljon (és harcolni tanítson), a bűn áldozatait 
irgalmas szívvel megsegítse, meggyógyítsa. „azért jöttem, 
hogy a bűnösöket megtérésre hívjam”. 
 Ez a történet rólunk is szólhat. Talán mi is hoztunk 
elhibázott döntéseket, nincs erőnk változtatni, reményvesztet-
tek lettünk, nem látunk visszautat, senki nem lát már bennünk 
lehetőséget, de Jézus igen! Lévi élete azon a napon gyökere-
sen megváltozott. Így változhat meg minden engedelmes szív 
és élet azóta is. „Kövess engem!” – hangzik hívása ma is, ki 
hallja meg engedelmesen? 

P.Á. 
 

Meghívó 
 

FELOLVASÓ KULTURÁLIS ÜNNEP WASS ALBERT EMLÉKÉRE – 25 órás éjjel-nappali folyamatos fel-
olvasó kulturális ünnepet tartunk egyik legnagyobb írónk/költőnk, Wass Albert műveiből 2010. február 26-án, 

pénteken 18 órától másnap, február 27-én szombaton 19 óráig a kunszentmártoni városi könyvtárban. 
Jelentkezzen Ön is felolvasónak! Jelentkezését fogadjuk az öcsödi lelkészi hivatalban is. 
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Ez történt 
 

2009. decemberben: 
• 6-án, advent 2. vasárnapján egyházmegyénk hagyomá-
nyához híven a Kézdi-Orbai testvér-Egyházmegyéből (Er-
dély), a küldöttség tagjaként ismét érkezett hozzánk is 
vendég-igehirdető: Nt. Incze Hunor, Lécfalváról. Öcsödön 
is, Kunszentmártonban is nagy szeretettel fogadtuk. 
• 9-én hagyományos Adventi hangversenyünkön (Öcsö-
dön) Kátai Zoltán énekmondó lépett fel. Köszönjük a szép 
zenét és énekeket! 
• 19-én Öcsödön adventi játszóházba hívtuk a gyermeke-
ket, hogy készüljünk együtt is a karácsonyra. 
• 22-én templomunk (Öcsöd) adott otthont a helyi iskolai 
karácsonyi ünnepségnek. Nagy öröm és nagy megtisztelte-
tés számunkra, hogy az iskola teljes közössége, hosszú 
évtizedek kihagyása után, most ismét a templomban ünne-
pelt. Köszönjük a felajánlást tévő szülőknek, a templom 
részére adományozott gyönyörű, hatalmas karácsonyfát! 
• 24-én délután Kunszentmártonban, este pedig Öcsödön, 
gyermekek ünnepi műsorával köszöntöttük a Szentestét, 
Megváltó Urunk születésének ünnepét. Köszönet minden-
kinek, aki együtt ünnepelt velünk! 
 

2010. januárban: 
• 19-én az Egyetemes Imahét alkalmából, Kunszent-
mártonban láttuk vendégül a helyi római katolikus gyüle-
kezetet. Igehirdetéssel szolgált: Kövesdy Zsolt plébános úr 
(Kunszentmárton), énekszámokkal emelte az est hangula-
tát a katolikus kórus, Laurinyecz Pál kántor úr vezetésé-
vel, illetve tekerőn kísérte a közös énekeket Balla Tibor 
testvérünk. Az eseményt szeretetvendégséggel zártuk. 
Mindenkinek köszönet a szép alkalomért! 
• 20-án ugyancsak az Imahét alkalmából Öcsödön szolgált 
közöttünk Szurovecz Vince főesperes úr (Békés-
szentandrás). Itt is szeretetvendégséggel vártuk a megje-
lent testvéreket. Köszönjük a sok segítséget, közreműkö-
dést! 

 
Adventi hangverseny Kátai Zoltánnal 

 

 
2009. Szenteste, gyermekek karácsonya – Öcsöd 

 

 
Kövesdy Zsolt plébános  

az Egyetemes Imahét kunszentmártoni alkalmán 
 

Még több kép: http://ocsodref.fw.hu 
 

Imádkozzunk! 
 

 Taníts meg engem Uram, hogy keresselek, és mutasd meg magadat a keresőnek; mivel nem kereshet-
lek, ha Te nem tanítasz, és megtalálni sem tudlak, ha nem mutatod meg magadat. Keresselek vágyakozva, vá-
gyakozzam Téged keresve, találjalak meg szeretve, és szeresselek, ha megtaláltalak. Ámen. 

Anselmus 
 

 Ó Uram, adj nekem igaz bűnbánatot, hogy őszintén sajnáljam bűneimet és megjavuljak! Ezt kérem tő-
led teljes szívemből! Uram, Te győztél, engedd, hogy részesedjem a győzelmi koszorúban! Ámen. 

Dürer Albert 
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Anyakönyvi hírek: 
Öcsöd 

 
Megkereszteltük 

2009. decemberben 
7. Béres Margit 
8. Béres Antal 
9. Karai Attila 
 
Konfirmált 

2009. decemberben 
1. Béres Margit 
2. Béres Antal 
3. Karai Attila 
 

„Légy hű mindhalálig,  
és neked adom az élet koronáját.” 

(Jel 2,10) 
 

Eltemettük 
2009. decemberben 

23. Karai Mihályné, Nagy Ilona, 76  
 

2010. januárban 
1. Kardos Sándorné, Nemes Jolán, 82 
2. Simon Bálint, 74 (Mesterszállási szórványban) 
3. Kóródi Lászlóné, Kardos Lídia, 75 
4. Vígh Béláné, Hangya Irén, 70 
5. Turjányi Mihály, 54 (gyász-istentisztelet) 
6. Czigány Gézáné, Bolyán Éva, 68 évet élt testvére-
inket. 
Karcagon temették el: 
Nagy Kálmánné, Magyar Éva, 68 évet élt asszony-
testvérünket, Nt. Nagy Kálmán, nyugalmazott esperes 
feleségét. Gyülekezeteinket jelenlétünkkel, koszorú-
val képviseltük. 
 

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

 

Emlékharang szólt Öcsödön 
 

2009. decemberben 
Révész Lajos halálának 25. 
Révész Lajosné, Zubor Eszter halálának 25. 
Méri Sándor halálának 22. 
ifj. Méri Sándor halálának 22. 
Farkas Antal halálának 3. 
Kóródi András halálának 4. 
Pákozdi Ferencné, Dezső Ilona halálának 4. 
Dezső Ferenc halálának 19. 
Rónyai Ambrus halálának 13. 
Horváth Dezső halálának 15. 
Horváth Dezsőné, Dugár Eszter halálának 5. évfordu-
lóján. 

 
2010. januárban 

Komáromi Sándor halálának 13. 
Enyedi Sándor halálának 20. 
Makai Károly halálának 35. évfordulóján.  

 
„…és (Isten) letöröl minden könnyet a szemükről…” 

(Jel 21,4) 
_________________________________ 

 

Anyakönyvi statisztika  
 

Öcsöd, 2009. 
 

Keresztelő: 9 (4 fiú, 5 lány) 
Konfirmáció: 3 (2 férfi, 1 nő) 

Esküvő: nem volt 
Temetés: 23 (9 férfi, 14 nő) 

 
Kunszentmárton, 2009. 

 
Keresztelő: 4 (2 fiú, 2 lány) 

Konfirmáció: nem volt 
Esküvő: nem volt 

Temetés: 6 (4 férfi, 2 nő) 
 

 
 

A böjt legyen életedben olyan időszak… 
 
 A böjt legyen életedben olyan időszak, amikor nem arra törekszel, hogy magadat az életszentség létráján 
feljebb tornázd, hanem arra, hogy Jézus Krisztushoz kerülj közelebb. 
 A böjt legyen életed olyan időszaka, amikor meglazulnak fölösleges kötődéseid, szenvedély-szerű rab-
ságaid, mert erősödik a Krisztussal való közösséged. 
 A böjt legyen életedben olyan időszak, amikor újra és újra átéled, Krisztus nem a holnaptól, a reménytől 
és nem az örömtől, nem is álmaidtól és terveidtől akar megfosztani, hanem éppen attól, ami a teljes élettől elvá-
laszt, ami örömödet és terveid megvalósulását gátolja. 
 

Bence Imre 



 
 

Egyházfenntartói járulék - 2010. 
 

Öcsöd (valamint Mesterszállás és Mezőhék): 5000,- Ft/fő/év 
 

Kunszentmárton (és Szelevény): 6000,- Ft /fő/év. 
 

Adója 1%-ával is támogathatja  
a Magyarországi Református Egyházat 

Technikai szám: 0066 
 

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

 

Kitekintés 
 

     „Az év kórháza” közönségszavazáson 
második helyen végzett a Magyarországi 
Református Egyház Bethesda Gyermekkór-
háza (Budapest). A díjat a betegek vélemé-
nye alapján ítélik oda, a szavazás végered-
ményét pedig a Magyar Tudományos Aka-
démián hirdették ki.  
     Gratulálunk, és Isten további áldását kér-
jük áldozatos, hűséges gyógyító munkájuk-
hoz! 

 
Következő alkalmaink: 

 
9 óra: Istentisztelet, úrvacsora - Öcsöd 

11 óra: Istentisztelet, úrvacsora – Kunszentmárton  
15 óra: Istentisztelet, úrvacsora – Mesterszállás 

Február 21. Böjtfő 

16 óra: Istentisztelet, úrvacsora – Mezőhék  
9 óra: Istentisztelet és gyermek-istentisztelet – Öcsöd  Vasárnap 

11 óra: Istentisztelet és gyermek-istentisztelet – Kunszentmárton  
Kedd 17 óra: Bibliaóra – Kunszentmárton  
Csütörtök 16 óra: Bibliaóra – Öcsöd  
 

„Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.  
És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje.” (Jn 6,68-69) 

 
 

Gondolatok böjtben 
 
 Bűneinkről hajlamosak vagyunk valamiféle jogászi szintről ítélkezni, s így, ha mindjárt 
esendőnek és bűnösnek is érezzük magunkat, úgy véljük, mérhetetlen távolság választ el 
bennünket a „nyilvános bűnösöktől”, a „bűnözők” kirekesztett világától. Ez igaz lehet, és kike-
rülhetetlen a gyakorlatban. Vallásos értelemben azonban nincs ildomos és ildomtalan, kö-
vetkezményekkel járó és következmények nélküli bűn. Bármilyen bűnről legyen is szó: a felis-
merés és a beismerés minden kiút kezdete. 
 A valóban fölismert bűn elviselhetetlen súllyal nehezedik ránk… Aki ezt egyszer is meg-
tapasztalta, aki ebből csak egyszer is leckét kapott, tudja igazán, hogy gyötrelmére egyedül 
az ártatlanul szenvedő Isten bocsánata hozhat föloldozást és gyógyulást. 
 

Pilinszky János 
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