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„Szeretlek benneteket – mondja az Úr.” (Malakiás 1,2a) 

„Az Úr irányítsa szíveteket az Isten szeretetére és a 
Krisztus állhatatosságára.” (2Thesszalonika 3,5) 

 

Áldott Karácsonyt és boldog új évet kívánunk! 
 

Pécselyi Király Imre: 
Karácsonyi ének  

(1641 előtti) 
 

Krisztus Urunknak áldott születésén, 
Angyali verset mondjunk szent ünnepén, 
Mely Betlehemnek mezejében régen 
Zengett eképen: 
 
A magasságban dicsőség Istennek, 
Békesség légyen földön embereknek, 
És jóakarat mindenféle népnek 
És nemzetségnek! 
 
A nemes Betlehemnek városába’ 
Gyermek született szűztől e világra, 
Örömet hozott Ádám árváira, 
Maradékira. 
 
Eljött már, akit a szent atyák vártak, 
A szent királyok akit óhajtottak, 
Kiről jövendőt próféták mondottak, 
Nyilván szólottak. 
 
Ez az Úr Jézus, igaz Messiásunk, 
Általa vagyon bűnünkből váltságunk, 
A mennyországban örökös lakásunk, 
Boldogulásunk. 
 
Hála legyen mennybéli szent Atyánknak, 
Hála legyen született Jézusunknak, 
És Szentléleknek, mi vígasztalónknak, 
Bölcs oktatónknak! 
 
Ó örök Isten, dicső Szentháromság, 
Szálljon mireánk mennyei vigasság, 
Távozzék tőlünk minden szomorúság, 
Légyen vidámság! 

(RÉ 315. dicséret) 

 
„Kezdetben volt az Ige, és az Ige 
Istennél volt, és Isten volt az Ige. 
Ő kezdetben az Istennél volt. 
Minden általa lett, és nélküle 
semmi sem lett, ami létrejött. 
Benne élet volt, és az élet volt az 
emberek világossága. A világos-
ság a sötétségben fénylik, de a 
sötétség nem fogadta be… Az Ige 
volt az igazi világosság, amely 
megvilágosít minden embert; ő 
jött el a világba. A világban volt, 
és a világ általa lett, de a világ 
nem ismerte meg őt: saját vilá-
gába jött, és az övéi nem fogad-
ták be őt. Akik pedig befogadták, 
azokat felhatalmazta arra, hogy 
Isten gyermekeivé legyenek; 

mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem 
a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az Ige testté lett, közöttünk 
lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, 
telve kegyelemmel és igazsággal.”  

(János evangéliuma 1,1-5. 9-14) 
 

Köszönet Jézus születéséért 
 
Öröm, magasztalás és dicséret illessen téged, Mennyei Atyánk, 

mert úgy szeretted a világot, hogy egyszülött Fiadat adtad érte. Megen-
gedted, hogy megszülessék és testvérünk legyen. Hogy élhessünk, meg-
engedted, hogy az örök élet közénk jöjjön. Hogy megvilágosodjunk, 
megengedted, hogy maga a Világosság szálljon alá sötétségünkbe. Hogy 
gyermekeid lehessünk, Fiadat kicsiny ember-gyermekké formáltad. 

Én Uram és én Istenem, mily csodálatos bölcsességgel és kegye-
lemmel mentettél meg engem! Hódolva imádlak Téged, Fiad jászolböl-
csőjénél. Ne vesd meg csekély hálaadásomat és dicséretemet.  

Jézus Krisztusért. Ámen. 
(Kempis Tamás) 
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JÉZUS 
 

Jézusban és rajta keresztül áramlanak be-
lénk az isteni élet rejtett forrásai. Isten mind-
addig csak egy név számunkra, amíg Jézus-
ban meg nem tapasztaljuk jóságát, kegyel-
mét, erejét és dicsőségét. Jézus közelében, az 
ő lelkébe való belemerüléssel tudjuk meg, mi 
az irgalom, és érezzük, hogy tisztán, acélo-
san, az örök ifjúság fényében állunk Jézus 
előtt. Az ő közelében, az ő társaságában ra-
gad meg az a mondhatatlan vidámság, józan-
sággá tisztult mámora az örökkévalóságnak, 
amely szárnyakat ad s irtózatos nehézségeken 
ragad át. Róla ragad át az a titokzatos láz, 
amely kihevít és elfeledteti a világot, nem: 
megszépíti a világot. Az ő csodálatos erejét 
éppen az mutatja meg, hogy át tud ömleni 
belénk, ki tudja tölteni a lelkünket, s nekünk 
tudja adni örömét, teljességét, békességét, 
harmóniáját, tisztaságát s diadalát. A lélek 
úgy vonzódik hozzá, mint a vas a delejhez, 
az oltógally az ághoz, a korsó a forráshoz, és 
úgy megtelik vele, mint a vas a delejjel, a 
gally a törzs nedvével, a korsó a forrás vizé-
vel. 

 (Ravasz László) 
 

Megdöbbentő mélységek fölött állunk. 
Szinte azt lehetne mondani, hogy ellenőrző 
számítása ez az utóbbi évtizedek legnagyobb 
tudományos eredményeinek, annak, amire 
Heisenberg, James, Ruther-ford és más tudó-
sok kutatásaik során rájöttek, hogy az anyag 
végső elemzésben nem egyéb, mint energia 
és az energia végső elemzésében nem egyéb, 
mint gondolat. (Bibliai szóval úgy mondhat-
nánk, hogy Logosz, azaz Ige!) Tehát az 
anyag végül annyi, mint a gondolat. Az 
anyag tudományos kutatásban ma már mint-
egy spiritualizálódott. És ezt ma a legkomo-
lyabb tudósok komolyan veszik. És ha ez 
igaz, akkor ez a sor: anyag-energia-gondolat 
visszafelé is igaz: gondolat-energia-anyag. 
Vagyis, hogy a gondolatból energia lesz, 
abból pedig anyag. Tehát, ha előbb arról volt 
szó, hogy az anyag spiritualizálódott, most itt 
arról van szó, hogy a gondolat, a Logosz, az 
Ige materializálódik. Erről ír János így: az 
Ige testté, anyaggá lett, az isteni Logosz te-
remtetett emberré! A legspirituálisabb Valaki 
materiává!  

(Joó Sándor)  

Ez történt 

augusztusban 
• 06-12. között Gyermek-Bibliahét volt a szomszédos gyülekeze-
tek gyermekeivel, ifjaival, felnőtt segítőivel Öcsödön és Békés-
szentandráson. Bibliai történetek, beszélgetés, ének, zene, imád-
ság mellett maradt idő most is a szervezett foglalkozásokra: ve-
télkedő, kézműveskedés, pónilovaglás, állatsimogatás, 
íjászkodás, zöldség- és gyümölcsfaragás kipróbálására, illetve 
kötetlen játékra. A hét során mintegy 50 gyermeket láttunk ven-
dégül (Öcsödről, Békésszentandrásról, Kunszentmártonból, 
Szarvasról, Budapestről, Abonyból). Köszönet az adományokért, 
illetve minden segítségért! 

 
Gyermek-Biblia-heti csoportkép 

• 10-én, a Hagyományőrző Napok előestéjén ismét ünnepi hang-
versenyt rendeztünk az öcsödi református templomban. 

    
Köszönet Rácz Lajosnak és a Parakletos Könyvkiadónak! 

• 12-én családi Istentiszteletre hívtuk a Biblia-héten résztvevő 
gyermekeket és családjaikat. 

szeptemberben 
• 23-tól került megrendezésre Berekfürdőn az Egyházmegyei 
csendes-hét, melynek volt öcsödi résztvevője is.  

októberben 
• 07-én megemlékeztünk az aradi vértanúkról Öcsödön és Kun-
szentmártonban. 

novemberben 
• 03-án Kisújszálláson országos fotópályázat eredményhirdeté-
sén és kiállítás-megnyitóján vettünk részt. A pályázaton gyüle-
kezetünk önkéntese, Kulik Zsolt 2. helyezést ért el. Gratulálunk! 
Képeiből itthon is rendezünk kiállítást. 
• 30-án Mezőtúron lelkész-gondnoki értekezleten vettünk részt, 
ahol hallottunk a 2013. júliusában Mezőtúron megrendezésre 
kerülő Csillagpont országos református ifjúsági találkozóról. Az 
eseményre mi is örömmel és várakozással készülünk. 
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Anyakönyvi hírek: 
 

Keresztségben részesült 
Öcsödön 

októberben 
12. Kóródi Nóra 
 
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket…” 

(Mk 10,14) 
 

Eltemettük  
Öcsödön 

augusztusban 
24. Kovács Zoltán, 49 (Mezőhéken) 
25. Molnár István, 89 
26. Rónyai Ferencné, Oláh Mária, 90 
27. Méri Sándor, 88 

szeptemberben 
28. Dezső Géza, 77 
29. Nagy Pálné, Kiss Julianna, 65 

októberben 
30. Tolnai Zoltánné, Nagy Zsuzsanna, 85 
31. Bolyán András, 59 
32. Vajda Lajos, 84 
33. Varga Istvánné, Tóth Erzsébet, 87 
34. Horváth Lászlóné, Papp Éva, 66 

novemberben 
35. Rab Lídia, 85 
36. Demjén Lajos, 65 évet élt testvéreinket. 
 

Gyászhírek: 
augusztusban 

Rácz Antal, 60 évet élt atyánkfiát (volt öcsödi 
lakost) Szegeden temették el. 

októberben 
Csekő Lajos, 86 évet élt atyánkfiát (volt öcsödi 
lakos) Mezőtúron temették el; 
Kiss György, 73 évet élt atyánkfiát római katoli-
kus szertartással Öcsödön temették el; 
Dr. Karasszon Dezsőné, Irlanda Sára, 88 évet élt 
asszonytestvérünket, ny. református lelkészt 
Debrecenben temették el – mindhármuk emléké-
re harangoztunk. 
 

Kunszentmártonban: 
októberben 

4. özv. Aszalai Mihályné, Molnár Julianna, 83 
5. Ráczkevi Mihályné, Kósa Julianna, 102 
(Gyász-Istentisztelet) 
6. Arany Elemér László, 86 évet élt testvérein-
ket. 

Emlékharang szólt 

Öcsödön 
augusztusban 

Varga Gábor emlékére 
Dezső Ferencné, Kóródi Zsuzsanna halálának 8. 
Kóródi Gáborné, Izbéki Lídia halálának 38. évfordulóján 
Török Bálintné, Szilágyi Anna emlékére 
Révész Ferencné, Nagy Emília halálának 7. 
Kóródi László halálának 1. 
Csekő Vince halálának 7. 
Szombath Antal halálának 9. 

szeptemberben 
Csekő Vince halálának 7. 
Őze István halálának 58. 
Őze Istvánné, Dezső Jusztina halálának 20. 
Nagy Sándor halálának 5. 
Nagy Sándorné, Nagy Krisztina Emília halálának 4. 
Pákozdi Gyula halálának 21. 
Pákozdi Gyuláné, Aponyi Lídia halálának 10. 
Kovács Szilvia halálának 5. 
Farkas Antal halálának 2.  
H. Kiss Károly halálának 4. 
H. Kiss Károlyné, Kardos Ilona halálának 35. 
Lénárt Sándor halálának 15. 

októberben 
Borbély István halálának 5. 
Dezső Imréné, Gácsi Erzsébet halálának 4. évfordulóján 
Dugár Ferenc emlékére 
Dugár Ferencné emlékére 
Dugár Jusztika emlékére 
Kiss Imre halálának 9. 
Néveri Bálint halálának 1. 
Révész Lajos halálának 13. 

novemberben 
Dezső Sándor halálának 25. 
Dezső Sándorné, Horváth Julianna halálának 18. évfordulóján 
Dávid Sándor emlékére 
Oláh Lídia emlékére 
Révész Dénesné, Molnár Terézia halálának 2. 
Madarász Lajosné, Nádudvari Julianna Margit halálának 1. 
Kardos Imréné, D. Kiss Krisztina halálának 48. évfordulóján 
Virágos Antalné, Vérten Erzsébet emlékére 
Tolnai Gábor halálának 15. 
Zubor Lajosné, Nádudvari Lídia halálának 4. 
Id. Méri Sándor halálának 25. 
ifj. Méri Sándor halálának 25. évfordulóján. 

 
„Isten hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; 

sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, 
hogy el bírjátok azt viselni.”  
(1. Korinthusi levél 10,13b) 

 
 



 
 

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) 

 

 

Isten karácsonyi szeretete 
 

Isten szeretete ésszel felfoghatatlan, emberi logiká-
val követhetetlen és előre kiszámíthatatlan. Nem le-
het kiérdemelni, mert nem érdem szerint jár, nem 
járandóság vagy „juss”, hanem ajándék. Az Ő szere-
tete feltétel nélküli, mindig megelőlegezett szeretet. 

(Simon András) 

 

ÜNNEPI MEGHÍVÓ 
 

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

December 16. Advent 3. 
vasárnapja 

16 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora - Mezőhék 
December 20. csütörtök 16 óra Bűnbánati Istentisztelet – Öcsöd  

9 óra Istentisztelet – Öcsöd 
11 óra Istentisztelet, gyermekek karácsonya – Kunszentmárton  

December 23. Advent 4. 
vasárnapja 

14 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Öcsöd, Idősek Otthona 
December 24. Szenteste 16 óra Gyermekek karácsonya – Öcsöd  

9 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora, Népdalkör – Öcsöd  December 25. Karácsony 
11 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Kunszentmárton 
9 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora, Legátus – Öcsöd  December 26. Karácsony 

11 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora, Legátus – Kunszentmárton  
9 óra Istentisztelet – Öcsöd  December 30. vasárnap 

11 óra Istentisztelet – 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  
 

„Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz.” (JSir 3,25)  
 

 

Mit szólsz hozzá? 
 

 Fölgyorsult időnkben egyre gyakrabban hangzik föl ez a kérdés: mit szólsz hozzá? Le-
het a kérdés mögött felháborodás, érdeklődés vagy csodálkozás. – Karácsonykor Isten kér-
dez: mit szólsz ahhoz, ami Augustus császár idején történt a júdeai Betlehemben? Mit szólsz 
szeretetemnek ehhez a csodájához? Érdekel? Vagy úgy hallgatod, mint andalító gyer-
mekmesét? Pedig akkor minden érted is történt, ahogy az angyal mondta: örömödre és 
üdvösségedre. Mit szólsz ehhez?  

M.M. 
 

Karácsony azt mondja nekünk, hogy Isten értünk jön, teljesen mindegy, hogy hol vagyunk. 
Thillicke 
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