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65. zsoltár 
(Hálaadás lelki és testi javakért) 

 
A karmesternek: Dávid zsoltáréneke. 

 
Téged illet a dicséret, 
ó Isten, a Sionon! 
Neked teljesítik a fogadalmakat. 
Te hallgatod meg az imádságot, 
hozzád fordul minden ember. 
Erőt vettek rajtunk a bűnök, 
de te megbocsátod vétkeinket. 
Boldog, akit kiválasztasz, 
és közeledbe engedsz, 
hogy udvaraidban lakozzék. 
Hadd teljünk be házad javaival, 
templomod szentségével! 
 
Félelmet keltve, de igazságosan 
válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk! 
Benned bízik mindenki a föld széléig 
és a messzi tengereken, 
aki hegyeket hoztál létre erőddel, 
és hatalmat öltöttél magadra, 
lecsillapítottad a tengerek zúgását, 
hullámaik zúgását, 
a nemzetek háborgását. 
Ezért félnek jeledtől 
még a föld határain lakók is. 
Kelet és nyugat tájait ujjongásra indítod. 
 
Gondoskodsz a földről, megöntözöd, 
nagyon meggazdagítod, 
Isten patakja tele van vízzel. 
Gabonával látod el az embereket, 
így gondoskodsz a földről. 
Barázdáit megitatod, 
göröngyeit elegyengeted, 
záporesővel porhanyítod, 
növényzetét megáldod. 
Megkoronázod az évet javaiddal, 
és nyomaidon bőség fakad. 
Legelők sarjadnak a pusztán, 
ujjongás övezi a halmokat. 
Nyájak lepik el a legelőket, 
a völgyeket gabona borítja, 
ujjonganak és énekelnek. 

 

 
 

„Jézus azt mondta nekik: Én vagyok az élet kenyere: aki én-
hozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik 
meg soha…Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: 
ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a ke-
nyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. A zsidók 
erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték: Hogyan adhat-
ná ez nekünk a testét eledelül? ... Tanítványai közül sokan, amikor 
ezt hallották, így szóltak: Kemény beszéd ez: ki hallgathatja őt? … 
Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak 
vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: Vajon ti is el 
akartok menni? Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? 
Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy 
az Istennek Szentje.” (János evangéliuma 6. rész) 
 

Egy ma is tartó párbeszéd van előttünk, amely Isten és az 
emberek között zajlik. Az egyik ember nem tud felülemelkedni 
kétségein, elzárkózik, de a másik ember megnyitja szívét Isten sza-
va előtt. Így volt ez már az evangéliumok idejében, és így van ma 
is. Isten beszéde: „kemény beszéd”, a szívek elválasztója. Az 
egyiknek „bolondság”, a másiknak „megbotránkozás” (1Kor 2), de 
az elhívottaknak Isten ereje és bölcsessége. A keresztről, a Megfe-
szítettről, a megváltásról szól. Arról, hogy Isten nélkül el kell vesz-
nünk, de Vele és Általa élhetünk. Jézus ennek a záloga, a megfeszí-
tett és feltámadott Úr. Ő az egyetlen gyógyír bajunkra, és nem nyu-
godhatunk meg addig, amíg Ő meg nem nyugtat bennünket. Ami-
kor Isten szól, önkéntelenül is választunk, mert választani kell: Ve-
le vagy nélküle. „Ti is el akartok menni?” – Jézus kérdésében ben-
ne van a lehetőség: megtehetitek, szabadok vagytok, nem kénysze-
rítelek titeket, szeretném, hogy szíveteket önként adjátok nekem, 
ahogyan én is önként adtam életemet értetek. „Uram, kihez men-
nénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy te 
vagy az Istennek Szentje.” A hazatalált, megnyugodott szív vallo-
mása Péter vallomása. Tudja: senki más nem elégítheti meg szom-
junkat, senki más nem nyugtathatja meg lelkünket, senki más nem 
adhat választ elkerülhetetlen kérdéseinkre, senki más nem adhat 
megoldást legégetőbb bajainkra! Aki felismeri Őt, nem akar többé 
máshova menni. Te merre jársz? 

 

 



Református Reménység 
 

Ez történt 
májusban 

• 27-én, Pünkösdvasárnap délelőtt Öcsödön 7 fiatal és 
egy felnőtt konfirmációi fogadalmat tett. Az Istentisz-
telet után gyülekezeti családi- és gyereknapot tartot-
tunk az OM Missziós busz részvételével. 
Kunszentmártonban az OM Missziós busz vezetője, 
Horváth István szolgált. 
• 28-án, Pünkösdhétfőn Tiszteletes Szappanos Kitti 
legátus érkezett hozzánk Debrecenből. 

júniusban 
• 01-én 49 testvérrel (Öcsöd, Kunszentmárton, 
Tiszainoka, Békésszentandrás) részt vettünk a Re-
ménység Fesztiválon Budapesten. 
• 15-én Egyházmegyei Közgyűlésen vettünk részt 
Törökszentmiklóson. 

júliusban 
• 09-én Debrecenben leadtuk a régi, és átvettük az új 
szolgálati autót. 
 

  
Tiszteletes Szappanos Kitti legátus az öcsödi szószé-
ken Pünkösdhétfőn, illetve Franklin Graham a Re-

ménység Fesztiválon Budapesten. 
 

 
Konfirmáció – Öcsöd, 2012. 

A képen balról: Péntek Ágnes - lelkipásztor, Molnár 
Barbara Rózsa, Pintér Noémi, Losonczi Dóra, Kovács 
Krisztina, Csík Dorottya, Kiss Viktória Ildikó, Mrena 

Anett, Vasecz Lajosné - konfirmáltak, Szalánczi 
Miklósné - kántor, Székely Lászlóné - gondnok. 

 

 
Csoportkép rólunk a Reménység Fesztiválon 

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

 

Kedves Gyerekek! 
 

2012. augusztus 06–12. (hétfö-vasárnap) között ismét lesz  

 Gyermek-Biblia tábor! 

 

Bibliai történetek, ének, zene, beszélgetés, áhítat, uzsonna, játék, kézmüvesség, találkozás. 
Hétfö-kedd 14-18 óráig Békésszentandráson, szerda-csütörtök 14-18 óráig Öcsödön, 

péntek 9-12 óráig Öcsödön, szombat: hagyományörzö fesztivál a ligetben, 
vasárnap 9 óra: Családi Istentisztelet a református templomban. 

 
 



Az Öcsödi Református Egyházközség gyülekezeti lapja • 2012. augusztus • VIII. évf. 3. szám 
 

Anyakönyvi hírek: 
 

Keresztségben részesült 
Öcsödön: 
májusban 

2. Dömötör Dominik 
3. Mrena Gergő 
4. Mrena Anett 
5. Molnár Barbara Rózsa 

júliusban 
6. Kerékgyártó Zsófia 
7. Kóródi Andrea 
8. Zubor Nóra 
9. Buránszki Andrea 
10. Buránszki András 
11. Buránszki József 
 

Kunszentmártonban: 
júliusban 

2. Váczi Kinga 
 

Konfirmációi fogadalmat tett 
Öcsödön: 
májusban 

1. Csík Dorottya 
2. Kiss Viktória Ildikó 
3. Kovács Krisztina 
4. Losonczi Dóra 
5. Mrena Anett 
6. Molnár Barbara Rózsa 
7. Pintér Noémi 
8. Vasecz Lajosné, Csefkó Gyöngyi 

júliusban 
9. Kóródi Andrea 
 

Eltemettük  
Öcsödön: 

májusban 
17. Nemes Sándor, 81 
18. Vig Béla, 77 

júniusban 
19. Papp Sándorné, Lénárt Lídia, 86 
20. Becker József, 91 

júliusban 
21. Komlós Sándor, 64 
22. Szilágyi Lajos, 79 
23. Szabó Jánosné, Maróthi Eszter, 81 évet élt testvé-
reinket. 
 

Kunszentmártonban 
3. Fehér András, 85 évet élt atyánkfiát (Gyász-
Istentisztelet) 
 

 

Emlékharang szólt  
Öcsödön: 
májusban 

Kovács István halálának 20. 
Csefkó József halálának 49. évfordulóján 
Nemes Dezső emlékére 
Révész Lajosné, Kálmán Lídia halálának 2. 
Gál József halálának 3. 
Méri Sándorné, Légrádi Irén halálának 2. 
Szentkirályiné Hanyecz Marianna halálának 2. 
id. Nádudvari Bálint halálának 44. 
Nádudvari Bálintné, Murányi Krisztina halálának 32. 
Izbéki Elemérné, Szombathi Jolán halálának 10. 
ifj. Nádudvari Bálint halálának 7. évfordulóján 
Nádudvari Krisztina emlékére 

júniusban 
Szombathi Lajos halálának 28. 
Fésűs Imre halálának 8. 

júliusban 
Tolnai Ágika halálának 2.  
id. Budai Sándorné, Jordán Erzsébet halálának 5. 
Izbéki Gábor halálának 24. 
Jordán Bálintné, Izbéki Lídia halálának 24. 
Militár Miklósné, Szabó Erzsébet halálának 20. 
Csikász Mihályné, Kreznár Erzsébet halálának 8. 
Arany Ferenc halálának 4. évfordulóján.   

 

Kunszentmártonban: 
májusban 

Ladányi Sándor halálának 4. 
Ráfli Imre halálának 2. 

júliusban 
Apatóczki Józsefné, Szabó Erzsébet halálának 2. 
Örvendi József halálának 3. évfordulóján. 

___________________________________ 
 
„Gyermekem, amikor Jézus annak idején búcsút vett 
barátaitól, asztalhoz ült velük, és megünnepelte velük 
az úrvacsorát, amit sok keresztyén eucharisztiának, 
vagyis hálaadásnak is nevez. Osztozott velük ételben-
italban, s ezzel akarta világossá tenni számukra, hogy 
mindenét megosztja velük: könnyeit és örömét, kétség-
beesését és reményét, félelmét és bátorságát. Azt is 
mondta nekik, hogy mindig velük lesz, amikor később 
magukban tartanak istentiszteletet. Ezért teszik ezt a 
keresztyének még ma is, és örülnek annak, hogy Isten 
ilyenkor egészen közel van hozzájuk, és odaajándékoz-
za szeretetét, amely nagyon fontos számunkra, mivel új 
bátorsággal tölt el minket. Ez aztán természetesen job-
ban összekovácsolja az úrvacsorát ünneplő embereket 
is.” 

(Peter Spangenberg: Kicsinyek nagy kérdései) 
 

 



 
 

Egyházfenntartói járulék - 2012. 
 

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

 

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

 
„…a jókedvű adakozót szereti az Isten.” 

(2Kor 9,7) 

 

Micsoda az isteni gondviselés? 
 
Istennek mindenható és mindenütt jelenvaló ereje, 

mely által mennyet és földet, minden teremtménnyel 
egyetemben, mintegy saját kezével fenntart és úgy 
igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárazság, termé-
keny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség 
és betegség, gazdagság és szegénység, szóval min-
den, nem történetesen, hanem az Ő atyai kezéből jön. 

(Heidelbergi Káté 27. kérdés-felelet) 
 

MEGHÍVÓ 
 

Augusztus 10. péntek 17 óra: Fesztivál megnyitó, ünnepi áhítat, hangverseny - Öcsöd 
Augusztus 11. szombat Hagyományőrző fesztivál a ligetben – Öcsöd  

9 óra: Családi Istentisztelet – Öcsöd Augusztus 12. vasárnap 
11 óra: Istentisztelet – Kunszentmárton 
16 óra: Bűnbánati Istentisztelet – Öcsöd  Augusztus 16. csütörtök 
17 óra: Bűnbánati Istentisztelet – Kunszentmárton  
9 óra: Istentisztelet, Úrvacsora – Öcsöd  

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

Augusztus 19. vasárnap – 
Hálaadás: új kenyér 

16 óra: Istentisztelet, Úrvacsora - Mezőhék 
Beteg (vagy nehezen mozgó) Testvérek számára: Házi-Istentisztelet kérhető 

 
Jézus mondja: „Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz,  

nem szomjazik meg soha.” (János evangéliuma 6,35.) 
 

 

A pelikán 
 

Az évszázadok művészetében fontos szerepet játszanak a szimbólumok. Templomunk 
szószékét díszíti egy pelikánt és fiókáit ábrázoló szobor. Vajon tudjuk-e mit jelképez, mit je-
lent? Fedezzük fel a tartalmat a szimbólum mögött: 

„Már elődeink megfigyelték, hogy a pelikánnak gyakran véres a tollazata a mellkasán. 
Ebből arra következtettek, hogy a madár ínséges időkben felszakítja saját mellkasát, így táp-
lálván fiókáit, megmentve azokat a pusztulástól. A középkortól ezt a szimbólumot azzal a kije-
lentéssel kapcsolták össze, hogy Isten saját Fiát adja, tulajdonképpen saját húsát és vérét, 
hogy az emberfiakat a pusztulástól megóvja. Így lett a pelikán a megfeszített Krisztus szimbó-
lumává és a keresztelést kísérő képpé. 

Még ha ma már tudjuk is, hogy a tollazat a halaktól véres, s a madár megtisztítja ma-
gát, miután fiókáit megetette, az eredeti hitvallási tartalom megmarad, és továbbra is meg-
győző.” 

(Peter Spangenberg: Miért jó hinni?) 
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