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Könyörgés áldásért 
 

Áldd meg, Uram, a kezemet 
hogy finom fogású legyen 
hogy tartson, de ne szorítson béklyóba 
hogy adjon, de ne számításból 
hogy ereje legyen vigasztalásra és áldásra 
 
Áldd meg, Uram, a szememet 
hogy meglássa a szépet 
hogy ne legyen vak a láthatatlan iránt 
hogy átlásson a látszaton 
hogy mások pillantásában melegedhessenek 
 
Áldd meg, Uram, a fülemet 
hogy meghallja hangodat 
hogy észlelje a szenvedés neszét 
hogy bezárulni tudjon a locsogás előtt 
hogy ne riadjon a kellemetlen hangtól 
 
Áldd meg, Uram, a szájamat 
hogy szólni tudjon Rólad 
hogy szavai ne sértsenek 
hogy hangjai gyógyírként hassanak 
hogy ne adja ki a rábízottakat 
 
Áldd meg, Uram, a szívemet 
hogy Lelked lakóhelye lehessen  
hogy a meleget őrizze és meleget adjon 
hogy örömet és bánatot megkülönböztetni 
tudjon 
 
Áldd meg, Uram, az életemet 
hogy áldás lehessen a magam 
és mások számára. 
 

(Részlet Hézser Gábor: Mindennapi  
és nem egészen mindennapi történetek  

című könyvéből) 

Felragyog neked a Krisztus 
 

„Ébredj fel, aki alszol, 
támadj fel a halálból, 

és felragyog neked a Krisztus.” 
(Efézusi levél 5,14.) 

 
Ezen a nyáron különösen változékony volt az időjárás. Káni-

kula, viharok, jégeső – örülhettek a napimádók, de felfrissülhettek 
azok is, akik nehezen viselik a hőséget. Szükség van a napsütésre és 
az esőre ugyanúgy. Lelkünk egén is váltakozik az „időjárás” - oly-
kor ragyogó világosság vesz körül, máskor a bánat felhői takarják 
egünket. Mindkettőre szükségünk van. S ahol egy szívben valami-
kor felragyogott Krisztus, ott minden megváltozik. 

Nem kell sötétségben maradni. Az Isten nélküli állapotnak 
nem kell véglegesnek lenni. Olykor nagyon várjuk, hogy felkeljen a 
nap, várjuk a világosságot, lelki értelemben is igaz ez: nehéz idő-
szakoknak (gyász, betegség, bizonytalanság) nagyon várjuk a végét. 
Várjuk a megkönnyebbülést, vigaszt, útmutatást, reménységet. Az 
Ige bátorít: nem kell sötétségben maradnunk, van Világosság – Ő a 
miénk lehet! 

Krisztus, ha felragyog, a sötétség cselekedeteit lerontja, le-
leplezi. A sötétség jótékony, sok mindent elrejt, mi azonban, a Vilá-
gosság gyermekei vagyunk, nem takarózhatunk, nem rejtőzhetünk 
örökké, Ő előszólít bennünket, sőt, felragyog nekünk. Ha nem lát-
juk, az azért lehet, mert eltakarjuk a szemünket, rejtőzni akarunk 
előle. Talán fájdalmasan érint bennünket, hogy az Úr előtt megáll-
junk, sőt bűnvallással leboruljunk? Ennek előbb vagy utóbb úgyis 
meg kell történnie – jobb előbb. Ha felragyogott nekem a Krisztus, 
én nem vehetek részt a sötétség cselekedeteiben – ez meghatározza 
magatartásomat, emberi kapcsolataimat. 

Ablakaink gyűjtik a port, szennyeződést, ezért szükséges 
azokat tisztogatni. Ha az üvegháznak elsötétülnek a falai, bent el-
pusztulnak a növények. Az emberi lélek is törődést, odafigyelést 
igényel. Nem az Úr szeretete halványul el, hanem a mi lelki sze-
münk homályosul el. Ha lelki szemünk elhomályosodik, haldoklik a 
lelkünk. „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog 
neked a Krisztus.” A Világosság gyermekei vagytok – úgy is élje-
tek! 

Péntek Ágnes 
 

Időhiány 
 

Volt egyszer egy favágó, munkája teljesen kimerítette. Akadozó lélegzettel mondogatta: Még arra sincs 
időm, hogy kiköszörüljem a fejszémet… Vannak dolgok, amelyekre időt szánni nem pazarlás. Valóban a leg-
fontosabb dolgokkal töltjük a rendelkezésünkre álló időt? 

 



Református Reménység 
 

Ez történt 
májusban 

• 01-én Öcsödön tavaszi játszóházba hívtuk a gyermekeket és 
egy kis műsort állítottunk össze Anyák-napjára. 
• 02-án Öcsödön és Kunszentmártonban is köszöntöttük az 
édesanyákat, mindkét gyülekezet hittanosai szereplésével. 
• 23-án Pünkösdvasárnap Vida Máté legátus, II. éves teológiai 
hallgató (Debrecen/Bagamér) szolgált közöttünk, aznap 4 
fiatal konfirmált Öcsödön. 
• 25-én öcsödi, kunszentmártoni és békésszentandrási gyer-
mekekkel egyházmegyei hittanos fesztiválon vettünk részt 
Kunhegyesen. 
• 31-én egyházmegyei számvizsgálat volt Öcsödön és 
Kunszentmártonban. 

júniusban 
• 04-én trianoni megemlékezést tartottunk Öcsödön, és 
• 06-án Kunszentmártonban. 
• 06-án perselyes adományt gyűjtöttünk a borsodi árvízkáro-
sultak megsegítésére. 
• 11-én egyházmegyei közgyűlésen vettek részt gyülekezete-
ink világi és lelkészi képviselői. 
• 12-én gyermeknapi játszóházat tartottunk Öcsödön. 
• 16-án nagy mennyiségű természetbeni adomány vittünk 
személyesen Alsózsolcára. 
• 19-20-án gyülekezeti kiránduláson vettünk részt Pécsen és 
környékén. 
 

 
Gyereknap – Öcsöd 

 
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő és Turcsik Ferenc 

miskolci egyetemi lelkész Alsózsolcán vették át az árvízkáro-
sultak javára eljuttatott természetbeni adományainkat 

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

 

 

 
Anyák napja – Öcsöd 

 
Anyák napja – Kunszentmárton 

 
Konfirmáció – Öcsöd 

 
Gyülekezeti kirándulás, Pécs és környéke 
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Anyakönyvi hírek: 
 

Házasságára  
Isten áldását kérte 

Öcsödön 
júliusban 

1. Hegedűs Márk és Savella Erika 
2. Karai Attila és Képes Éva  
 

Keresztségben részesült 
Öcsödön 
májusban 

1. Virág Kinga 
2. Virág Noémi 

júliusban 
3. Savella Erika 
4. Hegedűs Márk 
5. Nádudvari Róbert 
6. Nádudvari Milán 
7. Lestyán Mihály 
 

Kunszentmártonban 
júliusban 

1. Kardos Izabella Zsófia 
 

Eltemettük  
Öcsödön 
májusban 

15. Kovács János, 76  
16. Révész Lajosné, Kálmán Lídia, 85 
17. Vérten Andrásné, Szabó Julianna, 87 
18. Méri Sándorné, Légrádi Irén, 78 
19. Tóth Károly, 90 
20. Izsó Julianna, 87 
21. Gere Antalné, Izbéki Ilona, 95 
22. Jordán Ilona, 86  
23. azonosítatlan férfi  

júniusban 
24. Tóth Imréné, Szombat Mária, 87 

júliusban 
25. Tolnai Ágnes, 39 
26. özv. Makai Sándorné, Murányi Eszter 93 
27. Olasz Lajos, 80 évet élt testvéreinket. 
 

Kunszentmártonban 
májusban 

2. Ráfli Imre, 68 évet élt testvérünket 
(Tiszakürtön) 

júliusban 
3. Apatóczki Józsefné, Szabó Erzsébet, 74 évet 
élt testvéreinket. 

Konfirmációi fogadalmat tett: 
Öcsödön 
májusban 

1. Jordán János 
2. Kovács Szabina 
3. Mikodi Márk Dorián 
4. Szatmári Roland 

júliusban 
5. Savella Erika 
6. Hegedűs Márk 
7. Lestyán Mihály 
 

„Boldog ember az, aki az Urat féli,  
sok örömöt talál parancsolataiban.”  

(Zsoltárok 112,1.) 
 

Emlékharang szólt  
Öcsödön 
májusban 

Nagy Sándor halálának 3. 
Nagy Sándorné, Nagy Krisztina Emília (Ilona) halálának 2. 
Gál József halálának 1. 
Pápai Lajos halálának 3.  
Pápai Lajosné, Maróthi Lídia halálának 14. 
Maróthi Julianna halálának 22. 
özv. Izbéki Elemérné, Szombathi Jolán halálának 8. 

júniusban 
Budai Sándorné, Jordán Erzsébet halálának 3. 
Kardos Imre halálának 66. 
Nádudvari István halálának 7. 
H. Kiss Károlyné, Kardos Ilona halálának 33.  
Fésűs Imre halálának 6.  

júliusban 
Csikász Mihályné, Kreznár Erzsébet halálának 6. 
Bolyán Ferenc halálának 8. 
ifj. Bolyán Ferenc halálának 14. 
Farkas György halálának 1. 
Arany Ferenc halálának 2. évfordulóján. 

 

Kunszentmártonban 
májusban 

Ladányi Sándor halálának 2. 
júliusban 

Örvendi József halálának 1. évfordulóján. 
 

„Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, 
 és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.” 

(Zsoltárok 55,23.) 
„De nekem az Úr a váram, Istenem és oltalmam 

 és kősziklám. 
(Zsoltárok 94,22.) 

 



 
 

Egyházfenntartói járulék - 
2010. 

 

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

Kunszentmárton: 6000,- Ft /fő/év. 
 

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

 

 

Mi az igaz hit? 
 

Nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva 
igaznak tartom mindazt, amit Isten az Ő igéjében nekünk 
kijelentett, hanem egyszersmind az a szívbeli bizodalom 
is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt ben-
ne, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűn-
bocsánatot, örök igazságot (megigazulást) és életet aján-
dékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. 

(Heidelbergi Káté 21. kérdés-felelet) 
 

MEGHÍVÓ 
 

augusztus 11. szerda 17 óra Bűnbánati Istentisztelet – Kunszentmárton  
augusztus 12. csütörtök 16 óra Bűnbánati Istentisztelet – Öcsöd  
augusztus 13. péntek 17,30 óra Istentisztelet, hangverseny – Öcsöd  

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

augusztus 15. vasárnap 

16 óra Ünnepi Istentisztelet, új kenyér, Úrvacsora – Mezőhék  
 

„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.” (Róm 10,17.) 
 

 

Pályázati beszámoló 
 

     Mint ahogyan arról korábban örömmel beszámoltunk, uniós 
pályázaton 48,6 millió Ft-ot nyertünk templomunk külső felújítá-
sára. Közbeszerzés útján az is eldőlt régen, hogy ki lesz a kivite-
lező. A munkák elkezdésének azonban egyelőre több akadálya is 
van. Az egyik, hogy a tervek engedélyeztetése most van folya-
matban. Ez újabb adminisztrációs (és idői) teher. Szakértői véle-
ményeket kell kérnünk (műemlékvédelmi, faanyag-szakértő, sta-
tikus, stb.). A legnagyobbnak tűnő akadály mégis az anyagi. A 
pályázati utófinanszírozás ugyanis azt jelenti, hogy miután a kivi-
telező elvégezte a munkát (vagy annak egy-egy ütemét), kiállítja a 
számlát, azt a megrendelőnek ki kell egyenlíteni. Majd a pályázati 
pénzügyi elszámoláshoz be kell nyújtani nem csak a számlát, de a 
kiegyenlítés igazolását is. Ezen a ponton lesz szükségünk valami-
lyen biztonságos külső segítségre. Egyházi feletteseink óvatosság-
ra és türelemre intenek, a határidő sem szorít még, így aztán tarta-
lékoljuk szerény lehetőségeinket, továbbá adományokat gyűjtünk. 
Itt hadd ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe saját kiadvá-
nyunkat, amelynek megvásárlásával a templom felújítását támo-
gathatják. A templomot ábrázoló puzzle-k (képkirakók) megte-
kinthetők és megvásárolhatók a templomban, lelkészi hivatalban, 
a hagyományörző fesztiválon. Előre is köszönjük! 

 

Gyermek-Biblia tábor  

 
Kedves Gyerekek! 

 
2010. augusztus 09–15. (hétfö-vasárnap)  
között ismét lesz Gyermek-Biblia tábor!  
Bibliai történetek, beszélgetés, áhítat, 

uzsonna, játék, kézmüvesség. 
Hétfö-péntek 09-12 óráig:  

a gyülekezeti házban 
Szombat:  

hagyományörzö fesztivál a ligetben 
Vasárnap 9 óra: Záró Istentisztelet  

a református templomban 
 

Á + Á 
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