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Áldott Karácsonyt  
és boldog új évet kívánunk! 

 

Bódás János: 
Bennünk szüless meg  

Jézus 
 

Úr Jézus! Sok vak szemnek 
most is gyermeknek látszol, 
mint akit foglyul ejtett 
a betlehemi jászol. 
Éltető erőd még a 
világot át nem járja, 
mert magadra hagy néped 
hűs templomokba zárva. 
S mint a magot, mely alszik 
a hombárban csírátlan, 
elraktároztunk balgán 
sok vastag Bibliában. 
 
Jászolból, kőből, könyvből 
lépj ki! Szüless meg bennünk, 
hadd éljük a karácsonyt, 
ne csupán ünnepeljünk. 
Hullj a szívünkbe szent mag, 
- most bűn van bennünk s rontás -  
hass át rajtunk, mint égi 
radioaktív forrás. 
Hadd vigyünk a világnak 
- mit annyi baj, láz éget - 
jóakaratot, békét, 
s Istennek dicsőséget. 
 

 
 

„Jézus Krisztus születése pedig így történt. anyja, Mária jegyese volt 
Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban 
van a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt meg-
szégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azon-
ban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki ál-
mában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni felesé-
gedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog 
szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. 
Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a 
próféta által: Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek 
neveznek – ami azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig, amikor feléb-
redt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: 
magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte 
fiát, akit Jézusnak nevezett el.” 

(Máté evangéliuma 1. rész 18-25. versek) 
 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 

hanem örök élete legyen.”  
(János evangéliuma 3. rész 16. vers) 

 

 



Református Reménység 
 

„Jézus Krisztus születése pedig  
így történt…” 

 
 Isten cselekszik. A teremtés után, most az újjáteremtést készíti 
elő. Elküldi az ő Egyetlenét, hogy Ő tegyen eleget helyettünk. Valósá-
gos emberként érkezik közénk, természetes úton, de természetfölötti 
erőből, hogy végigjárja az emberélet állomásait, s végül váltsághalálá-
val kiengesztelje az Atya, bűneink fölötti jogos haragját. Ez a Megvál-
tás. Ezért lett a Karácsony is. A harsogó ünnepi előkészületek el ne 
fedjék szemünk elől a lényeget: a Szeretet maga Isten. Karácsony nem 
az emberi szeretet ünnepe, hanem az Isten irántunk való szeretetének 
ünnepe. Ez nagyon vigasztaló, felemelő lehet, ha teljes szívünkből hisz-
szük. A karácsonyi csodához Isten embereket is eszközül használt. 
Akarata nélkülük is célba ért volna, de engedelmességük gyümölcse, 
hogy részesei lehettek Isten művének. Mit tanulhatunk tőlük? 
 Mária sokat kockáztat, amikor elfogadja a titokzatos módon 
fogant gyermeket. Számára azonban elsőbbsége van az isteni szónak. 
Szívbeli bizalma legyőz minden kételyt. Jegyese, József még csak any-
nyit lát, hogy Mária gyermeket vár, de ez a gyermek nem lehet az övé. 
Már el is határozza szívében, hogy titokban szakít jegyesével, amikor 
Isten hozzá is szól. Engedelmes, Istenre figyelő szív nélkül vajon mi-
lyen döntést hozott volna? Lelki éberségére hamarosan ismét szükség is 
lesz, amikor a Gyermeket halálra keresi Heródes, s nekik menekülniük 
kell. Istenre figyelő, éber szív nélkül mi sem vagyunk képesek bölcs 
döntésekre, Isten szerint való életre. 
 Isten ma is újat teremt. Valahányszor egy szív megnyílik előtte, 
hogy befogadja, valahány térd meghajol előtte, hogy elismerje hatal-
mát, Isten újjáteremtő munkája titkon elkezdődik, hogy hamarosan 
napvilágra jusson. Öröm vagy bánat által, áldás vagy próbatétel által, 
kihez hogyan talál utat a kegyelem. Bárcsak minden szív megnyílna 
előtte! „Nyílj meg szívem, lásd meg jobban, ki fekszik itt e jászol-
ban…” (316. dicséret 7. vers) 
 Legyen áldott a mi Urunk irántunk való szeretetéért, áldozatáért. 
Életünk legszebb karácsonyi ajándéka lehet ez. Kérjünk Tőle engedel-
mes, benne bízó szívet, életet, és szolgáljuk az Ő dicsőségét és 
felebarátaink javát! Legyen áldott Karácsonyunk! 

Péntek Ágnes 
_____________________________________________________ 

 

 
 

Kürti László, az Ajkai Református Egyházközség presbitere vette át 
adományunkat. 

Ez történt 
 

augusztusban 
• 09-15 között Gyermek-Bibliahét volt 
Öcsödön. Délelőttönként a gyülekezeti 
házban, valamint az udvaron játszot-
tunk, énekeltünk, vetélkedtünk, 
kézműveskedtünk, csemegéztünk, s 
természetesen volt alkalom a bibliai 
történet melletti elcsendesedésre, 
gyermeki imádságra is. Nyírtunk, ra-
gasztottunk, kipróbáltuk a zöldség-
gyümölcs-faragást, fafaragást, póni-
lovaglást, gyöngyfűzést is. Köszönet 
az adományokért, illetve minden se-
gítségért! 
• 13-án, a Hagyományörző Napok 
előestéjén ismét ünnepi hangversenyt 
rendeztünk az öcsödi református 
templomban. 
• 14-én Öcsödön a ligetben, a 
hagyományörzők sátrában gyülekeze-
tünk is képviseltette magát, ahol a 
gyermekeket színezővel, képkirakó-
val és játékkal vártuk. Ekkorra jelent 
meg első kiadványunk, a templomról 
készült képkirakó-sorozat. 

szeptemberben 
• 25-én tanévkezdő játszóházba hívtuk 
a gyerekeket Öcsödön. 
• 26-án Nőszövetségi Konferencián 
Karcagon vettek részt gyülekezetünk 
érdeklődő tagjai. 
• 27-től Berekfürdőn került megrende-
zésre az Egyházmegyei Csendes-hét, 
melynek volt öcsödi résztvevője is. 

októberben 
• 10-én megemlékeztünk az aradi vér-
tanúkról Öcsödön és Kunszentmárton-
ban is. 
• 12-én természetbeni adományt (főleg 
ruhaneműt) szállítottunk, a vörös-
iszap-károsultak javára Ajkára, a re-
formátus gyülekezethez. 

novemberben 
• 07-én a Kézdi-Orbai testvér-Egyház-
megye küldötte, Nagytiszteletű Incze 
Hunor (Lécfalva, Románia) volt, im-
már visszatérő vendégünk. Szolgála-
tának nagyon örült az öcsödi és a kun-
szentmártoni gyülekezet is. Kísérje 
áldás! 
 

 



Az Öcsödi Református Egyházközség gyülekezeti lapja • 2010. Karácsony • VI. évf. 5. szám 

Anyakönyvi hírek: 
 

Házasságára  
Isten áldását kérte 

Öcsödön 
augusztusban 

3. Lestyán Mihály és Légrádi Lívia 
szeptemberben 

4. Stafira Árpád és Lovas Ilona (ökumenikus 
szertartás Szarvason) 
 

Kunszentmártonban 
szeptemberben 

1. Király László Kálmán és Zana Anikó 
 
„Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus 

is befogadott minket az Isten dicsőségére.” 
 (Róm 15,7) 

 

Keresztségben részesült 
Öcsödön 

augusztusban 
8. Sipos István 
9. Sipos Éva 

Kunszentmártonban 
augusztusban 

2. Zsidó Bence László 
 
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket…” 

(Mk 10,14) 
 

Eltemettük  
Öcsödön 

augusztusban 
28. Olasz Antal, 74 

szeptemberben 
29. Nádudvari Sándor, 84 

októberben 
30. Rácz Sándorné, Tóth Lídia, 89 
31. Kevevári Józsefné, Nagy Erzsébet, 88 
32. Izbéki Imre, 77 

novemberben 
33. Kosarasné Tolnai Lídia, 54 
34. Szilágyi András, 84 

35. Kiss Mihály, 87 
36. Borbély Etelka, 84 
37. Csikász Mihályné, Noszvagyi Ilona, 79 évet 
élt testvéreinket. 
 
„Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, 

Uram, igaz Isten.” 
(Zsoltárok 31,6.) 

Emlékharang szólt 
Öcsödön 

augusztusban 

Szombath Antal halálának 8. 
Kóródi Gáborné, Izbéki Lídia halálának 36. 
Székely László halálának 33. 
Székely Lászlóné, Bolyán Rozália halálának 44. 
Dezső Ferencné, Kóródi Zsuzsanna halálának 5. 
Kerekes Andrásné, Szabó Mária halálának 4. 
Csekő Vince halálának 5. 

szeptemberben 
Csekő Vince halálának 5. 
Nagyné Varjas Julianna halálának 1. 
Pákozdi Gyula halálának 19. 
Pákozdi Gyuláné, Aponyi Lídia halálának 8. 
Kovács Szilvia halálának 3. 
Őze István halálának 56. 
Őze Istvánné, Dezső Jusztina halálának 18. 
Lénárt Sándor halálának 13. 
H. Kiss Károly halálának 2. 

októberben 
Borbély István halálának 3. évfordulóján 
Dugár Ferenc emlékére 
Dugár Ferencné, Kerekes Julianna emlékére 
Dugár Jusztina emlékére 
Dezső Imréné, Gácsi Erzsébet halálának 2. 
Kiss Imre halálának 7. 
Izbéki Sándor halálának 100. 
Izbéki Sándorné, Makai Zsuzsánna halálának 101. 
Orosz Mihály halálának 13. 

novemberben 
Dezső Sándor halálának 23. 
Dezső Sándorné, Horváth Julianna halálának 16. évf-án 
Dezső Károlyné emlékére 
Kardos Imréné, D. Kiss Krisztina halálának 46. 
Zubor Lajosné, Nádudvari Lídia halálának 2. 
Méri Sándor halálának 23. 
ifj. Méri Sándor halálának 23. évfordulóján. 

_______________________________________ 
 

„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát.  
A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.” 

(Ézs 9,1) 
 

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az 
uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: 

 Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya,  
Békesség Fejedelme!” 

(Ézs 9,5) 
 
 

 



 
 

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 hasznod van Krisztus szent 
fogantatásából és születéséből? 

 
Az, hogy Ő közbenjárónk és bűntelenségé-
vel és tökéletes szentségével az én bűnö-
met, amelyben fogantattam, Isten előtt elfe-
dezi. 
 

Heidelbergi Káté 36. kérdés-felelet
 

ÜNNEPI MEGHÍVÓ 
 

9 óra Istentisztelet – Öcsöd  
11 óra Istentisztelet – Kunszentmárton  

december 19. Advent 4. 
vasárnapja 

15 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora, gyermekműsor – Mesterszállás 
december 22. szerda 17 óra Bűnbánati Istentisztelet – Kunszentmárton 
december 23. csütörtök 16 óra Bűnbánati Istentisztelet – Öcsöd  

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 

14 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Öcsöd, Idősek Otthona 
9 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Öcsöd  

11 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Kunszentmárton  
december 26. Karácsony 

15 óra Ünnepi Ökumenikus Istentisztelet, Úrvacsora – Mezőhék  
14 óra Óévi Istentisztelet – Kunszentmárton  december 31. Óév 
16 óra Óévi Istentisztelet – Öcsöd  
9 óra Újévi Istentisztelet – Öcsöd  január 01. Újév 

11 óra Újévi Istentisztelet – Kunszentmárton  
9 óra Istentisztelet – Öcsöd  január 02. vasárnap 

11 óra Istentisztelet – Kunszentmárton  
 

„…eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2)  
 

 

Karácsonyi imádság 
 

 Felséges Isten! Aki midőn megemésztő tűz lehettél volna a bűnös embereknek, jobban szeretted a Te ir-
galmasságodat megdicsőíteni az ő megtartásokban, mint a Te igazságodat az ő elvesztésekben. És mivel irgalmas-
ságot nem cselekedhettél a Te igazságodnak megsértésével: olyan módot vettél elő, amely örökkévaló csudálko-
zások leszen nemcsak a földi bűnös embereknek, hanem a mennyei boldog lelkek seregének is. Tudniillik a Te 
tulajdon szent Fiadra bíztad, hogy az isteni igazságnak, mely a bűnnel megsértett vala, eleget tegyen mihelyet-
tünk, hogy így az isteni irgalmasság megkegyelmezhessen és jól tehessen mivelünk. Ezen az okon elbocsátván 
őtet egy szűz méhébe, emberi természetet adtál őreája, a természeti születés után küldötted őtet e világba, a meny-
nyei dicsőségből a gyalázatra, hogy miérettünk és mihelyettünk elszenvedvén a mi bűneinknek büntetéseit és be-
teljesítvén a te törvényednek kívánságait, a Te igazságodat megengesztelje, kegyelmedet visszanyerje, megváltá-
sunkat véghezvigye. 
 

Szikszay György
 

 
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 


