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Áldott Pünkösdöt kívánunk  
Kedves Olvasóinknak! 

 
 

 
 

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyá-
jan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas 
szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely be-
töltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyel-
vek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszáll-
tak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és 
különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lé-
lek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tar-
tózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld 
minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, ösz-
szefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert 
mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöb-
bentek, és csodálkozva mondták: ’Íme, akik beszélnek, 
nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan 
hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén: pártu-
sok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, 
vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiá-
ban, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia 
vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, 
zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a 
mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól.’ Ál-
mélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették 
egymástól: ’Mi akar ez lenni?’” 

 
 (Apostolok Cselekedetei 2:1-13) 

Huszár Gál éneke  
1566 előtti időből 

 
Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének, 
Bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, 
Végye el mi szívünknek minden homályát, 
Hogy érthessük Istenünknek Mindenben akaratját. 
 
Ó Szentlélek, árváknak kegyelmes Atyja, 
Szegény gyarló bűnösöknek bátorítója, 
Hitükben tántorgóknak erős gyámola, 
És az ő gyenge hitüknek Csak te vagy táplálója. 
 
Te vagy a mi lelkünknek édes vendége, 
A mi szomorú szívünknek igaz öröme, 
Lelki háborúinknak csendesítője: 
Az örök életnek bennünk Csak te vagy elkezdője. 
 
Te tanítád régenten a prófétákat, 
Igazgatád ő nyelvüket és írásukat,  
Te tetted bölccsé a szent apostolokat, 
Hogy megtérítsék tehozzád Mind e széles világot. 
 
Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét, 
Világosítsd meg elménknek nagy setétségét, 
Rontsd el a gyűlölségnek kegyetlenségét, 
Engedd a te szent hitednek Mindenütt egyességét! 
 
Válassz minket magadnak élő templomul, 
Végyed mi könyörgésünket szent áldozatul; 
Vedd ki már e világot a kárhozatból, 
Engedj igaz hitben való Kimúlást e világból. 
 
Dicsértessél, felséges Atya Úr Isten, 
Légyen áldott a te neved,Fiú Úr Isten,  
Ezekkel egyetemben, Szentlélek Isten: 
Maradjon a te áldásod A te bűnös népeden. 
 

(Református Énekeskönyv 372. dicséret) 
 

 



Református Reménység 

Ez történt 
 

Áprilisban 
• 5-én, Virágvasárnap, Presbiteri Konferencián vettek részt presbitereink 
Öcsödről és Kunszentmártonból. Köszönjük a meghívást, a találkozás lehető-
ségét! 
• 8-án Költészet napi megemlékezésen vettünk részt Öcsödön a József Attila 
Emlékháznál, koszorúztunk. 
• 16-án egyházmegyei számvevő vizsgálta meg az öcsödi és a kunszentmártoni 
pénzügyeket, minden rendben találtatott. 
• 18-án Zenés áhítaton fellépett nálunk is a Nagyváradi Talentum Együttes. 
Örömünkre szolgáltak! 

 
 

Májusban 
• 3-án megemlékeztünk az Anyák napjáról. A gyermek-bibliakörösök műsorral 
örvendeztettek meg bennünket. 

 
 
• 22-én Alkotmányozó Zsinaton és szabadtéri úrvacsorai istentiszteleten vet-
tünk részt Debrecenben, ahol kimondtuk a trianoni döntés következtében szét-
szórt Magyar Református Egyházunk egységét. Nagy megtiszteltetés volt szá-
munkra, hogy mi is ott lehettünk. Békésszentandrásról, Kunszentmártonból, 
Mesterszállásról, Mezőtúrról és Öcsödről összesen 39-en voltunk. „Egy marék 
föld”-et mi is vittünk. 

 
Még több kép található honlapunkon. (http://ocsodref.fw.hu) 

A Szentlélekről 
 

„Nem tudjátok, hogy ti Isten 
temploma vagytok,  

és az Isten Lelke bennetek 
lakik?” (1Kor 3,16) 

 
„Vagy nem tudjátok, hogy 

testetek, amit Istentől kapta-
tok, a bennetek levő Szentlé-
lek temploma, és ezért nem a 
magatokéi vagytok?” (1Kor 

6,19) 
 

„Mi pedig nem a világ lel-
két kaptuk, hanem az Is-
tenből való Lelket, hogy 
megismerjük mindazt, 

amit Isten ajándékozott 
nekünk.” (1Kor 2,12) 

 
„Aki pedig minket veletek 
együtt Krisztusban meg-
erősít és felken, Isten az. 
Ő pecsétjével el is jegyzett 
minket, és a Lélek zálogát 

adta szívünkbe.” (2Kor 
1,21-22) 

 
„Amikor eljön a Pártfogó, 
akit én küldök nektek az 

Atyától, az igazság Lelke, 
aki az Atyától származik, 
az tesz majd bizonyságot 

énrólam.” (Jn 15,26) 
 

„Én pedig kérni fogom az 
Atyát, és mások Pártfogót 

ad nektek, hogy  
veletek legyen mindörök-
ké: az igazság Lelkét, akit 
a világ nem kaphat meg, 
mert nem látja őt, nem is 
ismeri; ti azonban ismeri-
tek őt, mert nálatok lakik, 

sőt bennetek lesz.” (Jn 
14,16-17) 

 
„A Lélek gyümölcse pedig 
szeretet, öröm, békesség, 

türelem, jóság, hüség, szelíd-
ség, önmegtartóztatás.” (Gal 

5,22) 
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Ünnepi gondolatok 
 
 „Egy nyelvet másképpen tanít a nyelvtanár és másképp az édesanya. A nyelvtanár a diák elméjéhez for-
dul, az édesanya a gyermek szívébe ülteti bele az ’anya’-nyelv szókincsét, nyelvtani, szóképzési szabályait… A 
Szentlélek úgy tanít, mint az édesanyák. Életünket értelmezi a tanításával s viszont. Ezért lesz eleven igazsá-
gunk, amit tőle tanulunk… Az emlékezés megint kétféle lehet. Némelykor úgy emlékezünk valamire, hogy 
minél világosabban kirajzolódik előttünk, annál tisztábban érzékeljük a távolságot, amely közénk nyílt, s ame-
lyet egyre növel köztünk az idő múlása. Látjuk emlékezetünkben egy ember arcát, fölcsendül bennünk a hangja, 
de az ember, a valaha kimondott szó nem azt jelenti számunkra, amit annak idején. Az emlékezés másik fajtája 
viszont elven közelbe hozza azt, ami valaha volt. Áthidalja az idő szakadékát, és úgy állít elénk régvolt esemé-
nyeket, mint amelyek ma is meghatározzák lépéseinket, fontosabbak, élőbbek a közelmúlt találkozásainál, épp 
most elhangzó, de örökre elröppenő szavaknál. Az ilyenfajta emlékezés nem a körvonalak pontos fölidézésével 
bíbelődik, nem a részletekhez hű, hanem az egészhez, s annak is a jelentését emeli ki mind világosabban. Ezért 
nem szegényül idők során, hanem gazdagodik. Így emlékeztet a Lélek Jézusra.” 

 
(Részlet Jelenits István: Betű és lélek című művéből) 

 
 

Anyakönyvi hírek: 
 

Keresztségben részesült 
Öcsödön 
Áprilisban 

1. Komlós Diána 
2. Dézsi Vivien (Mesterszállási szórványban) 
3. Dézsi Ervin (Mesterszállási szórványban) 
 

Kunszentmártonban 
Májusban 

1. Mráv Zoltán 
2. Molnár Milla 
3. Kökény Réka 
 

Eltemettük  
Öcsödön 
Áprilisban 

10. D. Kiss Lajos, 90 
Májusban 

11. Gál József, 80 évet élt testvéreinket. 
 

Kunszentmártonban 
Áprilisban 

1. Mórocz Györgyné, Pető Lídia, 90 évet élt test-
vérünket. 
 

„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet  
koronáját.” (Jelenések 2,10) 

 

 

Emlékharang szólt  
Öcsödön 
Áprilisban 

Nádudvari István halálának 6.  
Pápai Lajos halálának 2. 
Pápai Lajosné, Maróthi Lídia halálának 13. 
Maróthi Julianna halálának 21. 
H. Kiss Károlyné, Kardos Ilona halálának 32. 
Izbéki Ferenc halálának 4. 
Kardos Imre halálának 65. évfordulóján. 

Májusban 
D. Kiss Lajos emlékére születésnapján 
Nagy Sándor halálának 2. 
Izbéki Sándor halálának 100. 
Izbéki Sándorné, Makai Zsuzsánna halálának 99. 
Őze István halálának 55. 
Őze Istvánné, Dezső Jusztina halálának 17. 
Enyedi Antalné, Győrbíró Margit halálának 4. 
Izbéki Elemérné, Szombathi Jolán halálának 7. 
 

Kunszentmártonban 
Áprilisban 

Nádudvari Bálint halálának 1. 
Májusban 

Ladányi Sándor halálának 1. évfordulóján. 
 

„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez 
jussunk!” (Zsoltárok 90,12) 

 
 

Egy ősi lelkipásztori imádság: 
 

Jöjj Teremtő Szent Lélek, pásztorold a pásztort, vezesd a vezetőt, adj az adni készülőnek, 
szólj a megszólalóhoz, áraszd ki Lelkedet! – és élet támad, és megújítod a Föld színét. 

Ámen. 



 
 

Egyházfenntartói járulék - 2009. 
 

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

 

Kunszentmárton: 6000,- Ft /fő/év. 
 

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

 

Heidelbergi Káté 
 

53. Kérdés: Mit hiszel a Szentlélekről? 
Felelet: Hiszem először, hogy Ő az Atyával és a 
Fiúval egyenlőképpen örök Isten. Másodszor, 
hogy Ő nekem is adatott, engem igaz hit által 
Krisztusnak és minden Ő jótéteményének része-
sévé tesz, vigasztal és velem marad mindörökké. 

 
 

MEGHÍVÓ 
 

Május 27. szerda 15 óra Bűnbánati Istentisztelet – Kunszentmárton  
Május 28. csütörtök 16 óra Bűnbánati Istentisztelet – Öcsöd  
Május 30. szombat 16 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Idősek Otthona, Öcsöd 

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

Május 31. Pünkösdvasárnap 

15 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Mesterszállás  
9 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Öcsöd  Június 01. Pünkösdhétfő 

11 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Kunszentmárton 
 

„…senki sem mondhatja: ’Jézus Úr’, csakis a Szentlélek által.” (1Kor 12,3) 
 

 

Meghívó 
 

Az Öcsödi Református Egyházközség 
Presbitériuma szeretettel meghívja 

Önt és Kedves Családját 
 

2009. június 01-én (pünkösdhétfön) 9 órára 
 

Hálaadó Ünnepi Istentiszteletre, 
az 50 éve konfirmáltak találkozójára 

és az azt követö szeretetvendégségbe. 
 

Ünnepeljünk és emlékezzünk együtt! 
 

„Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett 
Istened, az Úr…”  

(5Móz 8,2) 

Gyermek-napi 
játszóházba  

 

hívunk benneteket, kedves gyerekek 

 
2009. június 7-én (vasárnap) 15 órára 

a református gyülekezeti házba.  
 

Vendégünk: az OM missziós nagybusz  
és nemzetközi legénysége, akik bibliai  

akadályversenyt készítettek számotokra. 
Kaland, játék, meglepetés… 

 

Szeretettel vár titeket: 
(az egyik) Ági néni és (a másik) Ági néni 
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