
Református Reménység 

Az Öcsödi Református Egyházközség és szórványai: Mesterszállás, Mezőhék, valamint  
a Kunszentmártoni Missziói Egyházközség gyülekezeti lapja • 2011. Karácsony • VII. évf. 4. sz. 

 

„Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, 
hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba,  

hogy éljünk őáltala.”  
(János első levele 4. rész 9. vers) 

 

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 
 

Barbara Cratzius: 
Karácsonyi utak –  
karácsonyi kérések  
  
Mutasd meg a bizalom útját, 
azt a csillagfényes utat, 
amelyiken a bölcsek jártak 
megtalálni Királyukat! 
  
Mutasd meg a szolgálat útját,  
amelyen csendben József járt, 
hogy szemünk-szívünk nyitva legyen, 
ha szenved a felebarát! 
  
A szeretet útjával áldj meg, 
amint láthatom Máriában, 
hogy akivel csak találkozom, 
ahhoz a jó szót megtaláljam! 
  
A hála útján pásztorokkal 
hadd magasztaljam tetteidet! 
S adj, Uram csodálattat teli, 
előtted mindig nyitott szívet! 
  
Reménység útját! Arra vágynak  
sokan betegen és szegényen. 
Engedd ragyogó csillagodat 
mindig látni a sötét égen! 
  
S ha erőm elfogy, maradj velem 
ne hagyd magára gyermeked! 
Áraszd rám karácsonyi utakon 
újra sugárzó fényedet! 
 

(Túrmezei Erzsébet fordítása) 

 
 

„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek 
éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta 
őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt 
mondta nekik: 

’Ne féljetek, Mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, Amely az egész 
nép öröme lesz: 

Üdvözítő született ma nektek, Aki az Úr Krisztus a Dávid városában. 
A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepó-

lyálva fekszik a jászolban.’ És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent 
meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 

’Dicsőség a magasságban Istennek, 
És a földön békesség, 
És az emberekhez jóakarat.’ 
Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szól-

tak egymáshoz: ’Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is 
történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.’ Elmentek tehát sietve, és meg-
találták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglát-
ták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és 
mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. 
Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A 
pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, 
amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik.” 

 (Lukács evangéliuma 2. rész 8-20. versek) 
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AJÁNDÉK 
 

A filozófia sok mindent elmondott a dolgokról. Egy szempontot 
azonban sohasem láttam benne: azt, hogy minden dolog ajándék. Aján-
dék a nap, amely feljő reád, hogy meglepjen téged, az ég, mely föléd 
borul, mint egy sátor, ajándék a föld, amely kivirul, hogy ezer új aján-
dékkal halmozzon el. ajándék az, hogy magyar vagy, hogy keresztyén 
vagy, református vagy. Ajándékba kaptad a lelkedet, a hitedet, azt a 
világot, amely lelked előtt kitárul és azt a kegyelmet, amit hiteddel 
megragadsz. Ajándék a világ neked s drága ajándék vagy te a világnak. 

Az ajándék lényege a szeretet. Az örömszerző szeretet válik 
tárggyá, testesül meg benne, s értékét nem az hordozza, mennyit ér 
valami tárgy, hanem az, hogy mekkora az a szeretet, amely mögötte áll. 
Egy hervadt virág drágább lehet nekem a legnagyobb gyémántnál, s 
vettem én már egy halódó testvérem tekintetében, egy kézszorításában 
nagyobb ajándékot, mint amekkorával fejedelmek szoktak egymásnak 
kedveskedni. 

Mi mindnyájan ajándékcsoportok vagyunk, amiket Isten a vi-
lágnak ad. Az a mód, ahogy összeválogatja és csoportosítja bennünk 
nyújtott ajándékait, az az egyéniség kulcsa. Egyiknél valami szellemi 
tehetség körül rendezi el ajándékait: talán ékesszólás, művészi képesség 
vagy prófétai látás lényének legfőbb ajándéka; másiknál valami testi 
képességet tesz középponttá: a két dolgos kezét, a pompás vállát, a sas 
szemét; a harmadiknál valami erkölcsi képességet: roppant akaraterőt, 
az áldozatnak szinte emésztő ösztönét. De mindegyik ajándék annyit ér, 
amennyi szeretet van benne. 

A szeret az Istené, de hogy a bennem nyújtott ajándékban érvé-
nyesüljön: nekem kell átélnem azt. Csak akkor lesz az szeretet, ha az én 
szeretetem. Jaj nekem, ha bennem nem válik élő erővé az Isten szerete-
te! Megfosztottam a világot egy nagy örömtől, szegényebbé tettem egy 
drága kinccsel, elloptam egy szent ajándékot. Jaj nekem, ha lényem 
nem vált szeretetté! 

S hogy váljék azzá? Ha felfedezem, hogy mindaz, ami az 
enyém, drága ajándék Istentől, s mögötte van az ő nagy szerelme, 
amellyel előbb szeretett engem, szeretett akkor, mikor világ sem volt. 
Minden dolog lényege a szeretet – tárul fel előtted a világ misztériuma 
–, legkivált az én szívemé, mert Isten szeretet! 

 (Ravasz László)  

Ez történt 
 

augusztusban 
• 08-14. között Gyermek-Bibliahét 
volt a szomszédos gyülekezetek 
gyermekeivel, ifjaival Öcsödön, 
Kunszentmártonban és Békésszent-
andráson. Játszottunk, énekeltünk, 
zenéltünk, vetélkedtünk, kirándultunk, 
kézműveskedtünk, nyírtunk, ragasztot-
tunk, kipróbáltuk a zöldség-gyümölcs-
faragást, póni-lovaglást, gyöngyfűzést; 
csemegéztünk, s természetesen volt 
alkalom a bibliai történet melletti el-
csendesedésre, gyermeki imádságra is. 
Köszönet az adományokért, illetve 
minden segítségért! 
• 12-én, a Hagyományőrző Napok 
előestéjén ismét ünnepi hangversenyt 
rendeztünk az öcsödi református 
templomban. 

szeptemberben 
• 25-én Berekfürdőn lelkészcsaládok 
találkozóján vett részt a lelkészcsalád.  

októberben 
• 02-án Egyházmegyei Nőszövetségi 
Konferencián vettünk részt Martfűn. 
• 09-én megemlékeztünk az aradi vér-
tanúkról Öcsödön és Kunszentmárton-
ban. 
• Berekfürdőn került megrendezésre 
az Egyházmegyei Csendes-hét, mely-
nek volt öcsödi résztvevője is. 

novemberben 
• 25-én az MVH munkatársai helyszíni 
szemlén ellenőrizték a templom-
felújítás dokumentációját. 

 

      
 

A Gyermek-Biblia-tábor és az augusztusi hangverseny további képei megtalálhatók honlapunkon. 
http://ocsodref.fw.hu 
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Anyakönyvi hírek: 
 

Keresztségben részesült 
Öcsödön 

szeptemberben 
16. Kohári Lilla Júlia 

novemberben 
17. Török Zsolt 
 
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket…” 

(Mk 10,14) 
 

Eltemettük  
Öcsödön 

augusztusban 
21. Bíró Ferenc, 77 
22. Nádudvari László, 61 
23. Farkas Andrásné, Zubor Jusztina, 89 
24. Kóródi László, 79 
25. Pápai Sándor, 86 

szeptemberben 
26. Zubor Sándor, 77 
27. Kóródi Gáborné, Boros Mária, 80 
28. Molnár Károlyné, Rónyai Erzsébet, 84 
29. Kecskés György, 71 

októberben 
30. Szép Dezsőné, dr. Jordán Éva Katalin, 72 

novemberben 
31. Madarász Lajosné,  
          Nádudvari Julianna Margit, 71 
32. Szabó Ferenc, 85 

33. Kajcsa András, 64 évet élt testvéreinket. 
 
„Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, 

Uram, igaz Isten!” (Zsolt 31,6) 

___________________________________ 
 

 
 

Az Egyházmegyei Nőszövetségi Konferencia 
résztvevőinek egy csoportja  

a martfűi református templomban. 
Még több kép: martfu.hu. 

Emlékharang szólt 
 

Öcsödön 
augusztusban 

Szombath Antal halálának 9. 
Révész Ferencné, Nagy Emília halálának 6. 
Kóródi Gáborné, Izbéki Lídia halálának 36. 
Dezső Ferencné, Kóródi Zsuzsanna halálának 7. 
Kerekes Andrásné, Szabó Mária halálának 5. 
Nádudvari Sándor halálának 1. 
Csekő Vince halálának 6. 

szeptemberben 
Csekő Vince halálának 6. 
Jordán Ferenc halálának 10. 
Oláh Imre halálának 10. 
Pákozdi Gyula halálának 20. 
Pákozdi Gyuláné, Aponyi Lídia halálának 9. 
Kovács Szilvia halálának 4. 
H. Kiss Károly halálának 3. 
H. Kiss Károlyné, Kardos Ilona halálának 34. 
Farkas Antal halálának 1.  

októberben 
Borbély István halálának 4. 
Lénárt Sándor halálának 14. 
Kiss Kálmán halálának 50. 
Kiss Kálmánné, Cseri Julianna halálának 10. 
Dezső Imréné, Gácsi Erzsébet halálának 3. évfordulóján 
Dugár Ferenc 
Dugár Ferencné és 
Dugár Jusztika emlékére 
Kiss Imre halálának 8. 
ifj. Nagy Pál halálának 25. 
Orosz Mihály halálának 14. 

novemberben 
Dezső Sándor halálának 24. 
Dezső Sándorné, Horváth Julianna halálának 17. 
Boldizsár László halálának 31. 
Boldizsár Lászlóné, Oltyán Julianna halálának 29. évf. 
Néveri Bálint emlékére 
Révész Dénesné, Molnár Terézia halálának 1. 
Zubor Lajosné, Nádudvari Lídia halálának 3. 
Méri Sándor halálának 24. 
ifj. Méri Sándor halálának 24. évfordulóján. 
 

Kunszentmártonban 

augusztusban 
Katona Ferencné, Jordán Margit halálának 20. évfordulóján. 
 

 
„Nincsen üdvösség senki másban – csak Jézus Krisztusban -, 

mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név,  
amely által üdvözülhetnénk.” 

(ApCsel 4,12) 
 

 



 
 

Egyházfenntartói járulék - 2011. 
 

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

Kunszentmárton: 6000,- Ft /fő/év. 
 

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

 

 
Mit tesz az, hogy „fogantatott Szentlélektől, 

született szűz Máriától? 
Azt, hogy Isten örök Fia, aki igaz és örök Isten és 
az marad, szűz Máriának testéből és véréből a 
Szentlélek munkája által valóságos emberi termé-
szetet öltött magára avégett, hogy Dávidnak való-
ságos magva is legyen, aki atyafiaihoz mindenben 
hasonlatos, kivéve a bűnt. 

(Heidelbergi Káté 35. kérdés-felelet) 
 

ÜNNEPI MEGHÍVÓ 
 

16 óra Adventi zenés délután Szabó Balázzsal – Öcsöd  december 17. szombat 
18 óra Adventi zenés délután Szabó Balázzsal – Kunszentmárton  
9 óra Istentisztelet – Öcsöd 

11 óra Istentisztelet – Kunszentmárton  
december 18. Advent 4. 
vasárnapja 

15 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora, gyermekműsor – Mesterszállás 
december 20. kedd 17 óra Bűnbánati Istentisztelet – Kunszentmárton 
december 22. csütörtök 16 óra Bűnbánati Istentisztelet – Öcsöd  

14 óra Ünnepi Istentisztelet, gyermekműsor – Kunszentmárton  
16 óra Ünnepi Istentisztelet, gyermekműsor – Öcsöd  

december 24. Szenteste 

17 óra Ünnepi Ökumenikus Istentisztelet – Mezőhék  
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, Legátus – Öcsöd  december 26. Karácsony 

11 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora, Legátus – Kunszentmárton  
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  
 

„Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.” (Tit 2,11)  
 

 

Angyalok éneke 
 

 Az angyalok énekelnek, mert máshová néznek, mint mi. Nem a drága árukkal rakott 
kirakatokra, nem a karneváli méreteket öltő evészetekre és ivászatokra. Máshova. A jászolra 
néznek. Oda, ahol „jászolban fekszik, barmok közt nyugszik” Isten szent Fia: Jézus. Egy kis fa-
lura: Betlehemre. Egy rongyos istállócskára. Egy Mária nevű egyszerű asszonykára és a já-
szolban fekvő gyermekére. Ott akkor történt valami. A jászolban Isten jóakarata lett nyilván-
valóvá. Az angyalok számára vitán felül áll, hogy Isten jót akar. Szeretete elég erős ahhoz, 
hogy elviselje, elhordozza és megtartsa az embert és általa olykor oly lehetetlenné, elvisel-
hetetlenné tett világot. A jászol mellett nyilvánvaló, hogy Isten akarata jó, hogy Ő maga jó.  
 

Benczúr László 
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