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Bartalis János (1893-1976): Isten kezében 
 

Jött villámcsapás, jött a tenger. 
Jött a fergeteg. 

Jött emberek hálátlansága. 
Jött kegyetlenség, jött bűn. 
Jött éhség és szomorúság. 

Jött megaláztatás. 
Jött üldözés és megpróbáltatás. 
Jött bujdosás lélek-pusztában 

és nem volt hová lehajtani fejet. 
Jött kínszenvedés, Krisztus hét szenvedése. 

Jött korbácsütés testen és lelken. 
Jött börtön... 

Nagy bajomban mindig csak azt mondom: 
"Isten kezében vagyunk 

és ott vagyunk a legjobb helyen." 
 

Mikor fellegek feltornyosulnak 
és a hullámok összecsapnak fejünk felett. 

Mikor a templomok leomlottak 
és meghasadott a hegy. 

Mikor sötétség borult a világra, 
végtelen sötétség 

és az égre nem jöttek fel a csillagok, 
- mikor a halál örvényénél álltunk ... 
Mikor az utolsó kiáltás is elhangzott 

Krisztus ajkáról – függve a keresztfán, 
utolsót lehelve lelke: 

"Éli, éli, Lama Sabaktani!" 
Ó népem, drága népem! 

E szörnyű ítéletben, 
ez elveszejtő nehéz időben 

mindig hitted: 
"Isten kezében vagyunk 

és ott vagyunk a legbiztosabb helyen." 
 

Mikor Ég-Föld megszakadt, 
Folyók-Tengerek kiöntöttek, 

végig nyargalván sós hullámaikkal 
a veszett világon, 

mikor megpecsételtetett minden 
teremtett állatoknak sorsa – 

Ó, Uram! 
mi: árva néped, 

árva magyar néped 
"Tebenned bíztunk eleitől fogva." 

ÁLDOTT FELTÁMADÁS ÜNNE-
PET KÍVÁNUNK! 

 

 
 

 „A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a 

sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ 

a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem 

találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul áll-

tak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor 

megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak 

hozzájuk: ’Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, 

hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, 

amikor még Galileában volt: az Emberfiának bűnös emberek 

kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon 

feltámadnia.’ Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és vissza-

térve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek, és a többiek-

nek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, 

Mária és más, velük lévő asszonyok elmondták mindezt az 

apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, 

és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és 

amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és 

csodálkozott magában a történteken.” 

(Lukács evangéliuma 24:1-10.) 

_____________________________________________________________ 

Hívogató 
 

2013. július 23-27. között Mezőtúr ad helyet a kétévenként 

megrendezésre kerülő CSILLAGPONT Országos Református 

Ifjúsági Találkozónak. Az idei téma: az identitás. Reméljük, 

gyülekezeteinkből is lesz érdeklődő! Menjünk együtt! 
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 „Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután 

meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk:  

az ő sebei által gyógyultatok meg.”  

(1Pt 2,24.) 
 

Nagypéntek, Jézus szenvedésének, kereszthalálának 

napja: gyász, szomorúság, böjt napja. Péter levele felemeli 

tekintetünket, a váltsághalált múlt időben említi, arra vissza-

tekint és annak a keresztyén ember életének jelenében és 

jövőjében kibontakozó hatásáról beszél. Jézus szenvedése 

hatással van (szeretne lenni) életünkre – mindannyiunk éle-

tére. 

A szenvedés elkerülhetetlen – a remek, gyors fájda-

lomcsillapítók korában rá kell jönnünk: a szenvedés ellen 

nincs emberi/földi orvosság. A megtért ember is szenved. 

Mivel a szenvedés a bűneset által került a világ életébe, 

ezért elkerülhetetlen az ember számára, és elkerülhetetlen az 

Emberfia számára is – miért? Ugyancsak a bűn miatt, a mi 

bűneink miatt. Isten Őt rendelte, hogy megbékéltessen. Nem 

érdemelte – mégis vállalta – az emberért, értünk, érted és 

értem. Ő előbb tudta, hogy nincs más lehetőségünk a jóváté-

telre, az „adósságrendezésre” – mindannyian megváltásra 

szorulunk. Amilyen valóságos az ember szenvedése, olyan 

valóságos az Emberfia szenvedése is! Mégis végigjárja út-

ját, az Atyára bízza magát. 

Isten nem akar a halálban, gyászban, bűnben, szomo-

rúságban hagyni bennünket. Vigasztalást készített – elérhető 

vigasztalást! „sebei által gyógyultatok meg” – Péter köny-

nyen beszél – gondolnánk. De nézzük csak: fogadkozik, 

mártírhalált vállal, a Gecsemáné kertben mégis elalszik, 

hajnalban pedig háromszor tagadja meg Jézust – mégsem 

adta fel a reményt (mint Júdás), nem bujdosik el (mint Ta-

más). Már érti, amit az utolsó napokig sem értett. Jézus 

ugyan mindent elmondott nekik, mégis kell: idő, a nyitott 

sír, a Feltámadottal való találkozás, a Szentlélek ereje Pün-

kösdkor, hogy ugyanez a Péter kiálljon és Jézus Krisztus 

apostolává váljon. Megjárta a mélységet és a magasságot, az 

elbukást és a felemeltetést, a megbotránkozást és a bizo-

nyosságot. „miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak 

éljünk” – meghaltunk a bűnnek, vagyis: nem létezünk a 

(Isten- és ember-ellenes) gonosz cselekedetek számára! – 

élünk az igazságnak, vagyis: Isten országa rendjének megfe-

lelő életutat járunk – még az igazságtalan szenvedést is elvi-

seljük Jézusért (nem lázadunk, nem is csüggedünk). Jézus 

utat nyitott előttünk – induljunk el rajta! Megtehetjük, mert 

amikor minden veszni látszik, akkor is van remény! Van 

remény, ha nem adjuk fel idő előtt (mint az emmausi tanít-

ványok majdnem). Akkor megtapasztaljuk, hogy gondja van 

ránk, meggyógyított (földi életünkre és az örökkévalóságra 

nézve), mert szomorúságunk, gyászunk okát szüntette meg: 

a bűnt és a halált.  

Amikor minden veszni látszik is: van remény! Jézus 

él! Jöjjünk hozzá, kérjük megújító szeretetét! 

Péntek Ágnes 

Istennél semmi sem lehetetlen 

(Lk 1:37) 
 

Mennyire el tud keseredni a hívő ember, amikor 

azt látja, hogy élnek mellette Isten létét foggal-

körömmel tagadó, Isten irányába még véletlenül 

fordulni sem szándékozók. De ne rájuk, hanem 

a hatalmas, a lehetetlent nem ismerő Istenre 

tekintsünk! Íme, néhány meglepő, de nagyszerű, 

erőt adó példa: 
 

Engels, az ateizmus lelkes terjesztője idős korá-
ban visszatért Istenhez. Ezeket írja: „Az életet 
annak kell visszaadnunk, aki a keresztfán min-
den emberért meghalt." 
 

Lenin élete végén mindenkitől, főleg Istentől 

bocsánatot kért bűneiért: „Hamis útra léptünk. 
Oroszországnak tíz Assisi Ferencre lenne szük-

sége. Szörnyű vérontás kezdődik.” 
 

Heinrich Heine német költő, aki különös elősze-

retettel gúnyolta Istent és a vallást, halála előtt 

megtért. Bűnbánóan megvallotta: „Összetört a 
régi lant azon a sziklán, amit Krisztusnak mon-
danak. Az a lant, amelyet a Gonosz szelleme 
pengetett. Az a lant, ami lázadásról, gúnyról, 

kételyekről énekelt. Ó Uram! Letérdelek. Bo-
csáss meg dalaimért!” 
 

Karl Marx, bármennyire is hihetetlen, meg volt 

győződve a túlvilág valóságáról. Cselédlánya 
tanúsítja, hogy betegségében rendszeresen 

imádkozott, és égő gyertya fényénél készült a 

nagy útra. „Gúnyt űztem a mennyországból. 
Most már belátom, hogy lelkem, amely Isten-
hez tartozott, a pokol felé indult.” 
 

Mao Ce-tung nyilatkozata 1971-ben egy angol 
újságírónak: „Hamarosan meg kell jelennem 

Isten színe előtt.” 
 

Mit szólsz? Adj hálát az Úrnak és imádkozz 

Hozzá azokért, akik őt még nem ismerik! Nála 

semmi sem lehetetlen! 
 

Az újjászületés az embernek tetőtől-talpig 
való megváltozása, minden tekintetben  

és vonatkozásban. 
(Spurgeon) 

 

       Istenem! Számodra semmi sem lehetetlen. 

Köszönöm, hogy engem is magadhoz vontál. 

Könyörgöm azokért, akik még nem ismernek, 

hogy megváltásodat elfogadó, hitben élő embe-

rek lehessenek hamarosan. Ámen. 
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Anyakönyvi hírek: 
Eltemettük  
Öcsödön: 

 

2012. decemberben 

37. Tóth Lajosné, Kézsmárki Mária, 66 évet élt 

asszonytestvérünket. 

2013. januárban 

1. Kerek Sándorné, Oláh Jusztina Julianna, 88 

2. Jónás Antalné, Molnár Veronika, 84 

februárban 

3. Kiss Imre, 72 

4. Szilágyi Lajosné, Olasz Julianna, 78 

5. Kürti Ferencné, Bordács Julianna, 69 

6. id. Dóczi László, 88 évet élt testvéreinket. 
 

Budapesten temették el februárban Főtiszteletű 

Dr. Hegedűs Loránt, 83 évet élt ny. püspököt. 

____________________________________ 
 

Emlékharang szólt  
Öcsödön: 

 

2012. decemberben 

id. Rab Ambrus halálának 10. 

Farkas Antal halálának 6. 

Székely László halálának 36. 

Székely Lászlóné, Bolyán Rozália halálának 46. 

Enyedi Antalné, Győrbíró Margit halálának 7. 

Kóródi András halálának 7. 

Révész Lajos halálának 28. 

Révész Lajosné, Zubor Eszter halálának 28. 

Pákozdi Ferencné, Dezső Ilona halálának 7. 

Dezső Ferenc halálának 22. évfordulóján 

Balogh Kálmán emlékére 

Horváth Dezső emlékére 

Horváth Dezsőné, Dugár Eszter emlékére 

Vérten Antal halálának 2. évfordulóján. 

2013. januárban 

Molnár Sándor halálának 24. 

id. Virágos Antal halálának 34. 

Czigány Gézáné, Bolyán Éva halálának 3. 

Komáromi Sándor halálának 16. 

Makai Károly halálának 38. 

Nemes Imre halálának 3. 

februárban 

Dezső Sándor halálának 82. 

Dezső Sándorné, Dorogi Lídia halálának 57. 

Berényi István halálának 6. évfordulóján. 

 

Ez történt 
2012. decemberben 

• 16-án Mesterszálláson, 23-án Kunszentmártonban, 24-én 

pedig Öcsödön gyermekek ünnepi műsorával köszöntöttük a 

Karácsonyt, Megváltó Urunk születésének ünnepét. Köszö-

net mindenkinek, aki együtt ünnepelt velünk! 

• 23-án az öcsödi Idősek Otthonában úrvacsorás Istentiszte-

lettel ünnepeltük a Karácsonyt. 

• 26-án Zilahi Réka II. évfolyamos debreceni teológus, legá-

tus (Csongrád) szolgált gyülekezeteinkben. 

2013. januárban 

• 23-án az Ökumenikus Imahét keretén belül Öcsödön, a 

református gyülekezetben szolgált közöttünk Szurovecz Vin-

ce római katolikus főesperes (Békésszentandrás), az alkalmat 

most is szeretetvendégséggel ünnepeltük meg. 

• 24-én pedig Békésszentandrásra hívtak bennünket reformá-

tus testvéreink, ugyancsak az imahét alkalmából. Köszönjük 

a meghívást és a kedves vendéglátást! 

februárban 

• 17-én megemlékeztünk a Házasság hete rendezvénysoro-

zatról.  

 
„Kék vödör” adománygyűjtés 

 

 
Öcsöd, 2012. Karácsony 

Még több kép: http://ocsodref.fw.hu 

 

 

„Krisztusban van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából.” 

(Ef 1,7) 
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Egyházfenntartói járulék - 2013. 
 

Öcsöd (valamint Mesterszállás és Mezőhék):  

5000,- Ft/fő/év 
 

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

Adója 1%-ával is támogathatja  

a Magyarországi Református Egyházat 
Technikai szám: 0066 

 

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

 

KÖSZÖNET 

 

érkezett hozzánk a Magyar Református Szeretetszol-

gálattól az adventi adományokért. A Nagykunsági 

Egyházmegyében 150 „Kék vödör”-nyi tartós élelmi-

szer adomány gyűlt össze – ebből 7-8 vödörnyi 

Öcsödről és Kunszentmártonból (kép a 3. oldalon) – 

a székelyföldi, kárpátaljai és itthoni szegény családok 

részére. „Azt tapasztaltuk, hogy az adományok, me-

lyeket gondosan és szeretettel készítettek el, minden 

esetben nagyon jó helyre érkeztek meg… Csak az 

marad meg, amit továbbadunk!” Isten gazdag áldása 

legyen a jó szívű adakozókon! 
 

MEGHÍVÓ 
 

Március 17. Vasárnap 9 óra: Istentisztelet - Öcsöd 

11 óra: Istentisztelet – Kunszentmárton  

15 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Mesterszállás  

16 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Mezőhék 

Március 24. Virágvasárnap 9 óra: Istentisztelet – Öcsöd  

11 óra: Istentisztelet – Kunszentmárton  

Március 27. szerda 16 óra: Bűnbánati Istentisztelet – Kunszentmárton   

Március 28. Nagycsütörtök 16 óra: Bűnbánati Istentisztelet – Öcsöd   

Március 29. Nagypéntek 9 óra: Nagypénteki Istentisztelet – Öcsöd 

11 óra: Nagypénteki Istentisztelet – Kunszentmárton  

Március 31. Húsvétvasárnap 9 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Öcsöd 

11 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Kunszentmárton 

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

Április 01. Húsvéthétfő 9 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora, Legátus – Öcsöd  

11 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora, Legátus – Kunszentm. 

Beteg (vagy nehezen mozgó) Testvérek számára: Házi-Istentisztelet kérhető 
 

Kedves Testvérek! 
 

 Húsvétvasárnap, Öcsödön, a délelőtti ünnepi Istentiszteleten, a legnagyobb örömünk-

re, ismét szolgál közöttünk az Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör.  

 Istentisztelet után megnyitjuk Kulik Zsolt fotókiállítását, ahol megtekinthetjük országos 

pályázaton II. helyezést elért fotóit is. 

 Végül pedig szeretetvendégségbe hívunk és várunk minden kedves jelenlévőt! A sze-

retetvendégséghez felajánlásokat (sütemény, üdítő) köszönettel elfogadunk. 
 

Jézus mondja:  

„Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.” 

(Jel 1,18) 
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