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Áldott Pünkösdöt 
kívánunk! 

 

Somogyi Imre: JÖJJ EL, SZENTLÉLEK! 
 

Fájó emberszívbe, 
mint gyógyító balzsam, 

lázongó lélekbe, 
mint hódító dallam, 

zokogó sírásra, 
mint öröm harangja, 
életnek, tavasznak 
hívogató hangja: 

Jöjj el, Szentlélek! 
 

Gyenge női szívbe, 
mint az erő lángja, 

kereső lélekbe, 
mint lobogó fáklya, 
kedvesség és jóság 

langyos fuvalmával, 
a szelíd Megváltó 

gyöngéd uralmával: 
Jöjj el, Szentlélek! 

Kis gyermeki szívbe, 
mint a csengő ének, 

ártatlan lélekbe, 
mint a vidám élet, 
ezüstkacagással, 

angyalseregekkel, 
atyai mosollyal, 
igaz szeretettel 

Jöjj el, Szentlélek! 
 

Családi tűzhelyre, 
mint a hit szikrája, 

- békesség, boldogság 
borulván így rája, - 
magas palotáknak 

fényes nagytermébe, 
kicsi házikóknak 
virágos csendjébe 
Jöjj el, Szentlélek! 

Szomorú özvegyhez, 
mint a remény napja, 

éhező árvákhoz, 
mint az árvák atyja, 
könnyek törlésére, 
orvosság-adásra, 

testvéri szent csókra 
és vigasztalásra 

Jöjj el, Szentlélek! 
 

Bűnnek tengerében 
hánykódó habokra, 
minden nemzetekre, 
kicsikre-nagyokra, 
hitnek sugarával, 

Jézus szerelmével, 
az örök Atyának 

örök kegyelmével 
Jöjj el, Szentlélek! 

 
 

Pünkösdi imádság (részlet) 
 

 Óh könyörülő és mindenre elégséges Isten! …Miután azért az első pünkösdön olyan nagy mértékben 
kitöltötted a Szentlelket, én is e pünkösd napján Szentlelket kérek tőled. Nem csodatevő ajándékait kérem, mert 
azok nem szükségesek üdvösségemre, …hanem üdvösséges ajándékait és azok nagyobb mértékét kérem. Azt 
kérem, hogy szenteljen meg, jobbítson, igazgasson, vigasztaljon. Azt kérem, hogy ő tanítson engem imádkozni, 
sőt, hogy ő maga esedezzék bennem kimondhatatlan fohászkodásokkal. Azt kérem, hogy szerezzen bennem 
lelki örömet, Isten iránti és atyafiúi szeretetet, béketűrést, kegyességet, jóságot, hitet, alázatosságot, mértékle-
tességet. Azt kérem, hogy tegyen engem buzgóvá és állhatatossá a jóban és vigyen mind nagyobb tökéletesség-
re keresztyén tiszteim gyakorlásában… Ámen. 

(részlet Szikszai György imádságos könyvéből) 
 

 



Református Reménység 
 
„Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért; éljetek méltón ahhoz az el-
hívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelem-
mel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a 
békesség kötelékével. Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre 
kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja 
mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben.” 
 

„Éljetek méltón…” 
 
          Pünkösd, a Szentlélek ünnepe – talán a legnehezebben érthető ünnep szá-
munkra, úgy érezzük: megfoghatatlan, elvont. Pedig itt válik igazán gyakorlativá 
a keresztyén élet. Pál tanítása sem elméleti. Isten üdvakarata tárul elénk, mit te-
szünk vele? – szemléljük csupán, küzdünk ellene vagy átadjuk magunkat?  

1. „éljetek méltón” – Meglátszik életünkön: ki/mi vezérel/hat ránk. A 
Szentlélek munkája, hatása nem marad titokban; azt szavakkal magyarázni nem 
szükséges, ellenben megmutatható, látszik, elrejteni nem is lehet, nem is érdemes 
– eszünkbe jut a „meggyújtott lámpás” példázata (Lk 11,33). Látszik az Istenhez 
és az Övéihez való viszonyban: alázatban („kicsi vagyok előtted Uram, és előtte-
tek testvéreim”); szelídségben („nincs követelésem az Úrral/a felebaráttal szem-
ben, nem támasztok igényt”); türelemben (bocsánattal és irgalommal összetarto-
zik; a másik embert vállalja) 
- ezekből szép példát adott mind az Atya, mind a Fiú;  ezek csak szeretetben le-
hetségesek, de a testvéri szeretet csodái lehetnek (jobb megértés, béke, egység, 
hosszútűrés, szeretetben való elhordozás). Milyen gyakorlati megnyilvánulása 
(„haszna”) van annak, hogy hívő vagyok (családban, munkahelyen, testvéri kö-
zösségben)? Könnyen beláthatjuk, hogy igen nagy szükségünk van a Szentlélek-
re (áthat, megújít, átrendez)! 

2. „egység” – nem egyformaság – Sokfélék vagyunk, a kegyelmi ajándé-
kok is sokfélék. Hogyan lesz ezekből egység? A mozaikkép is teljes egészében 
látható a legjobban – láss jobban/többet/pontosabban! A Szentlélek az igazság 
megismerésében is segít: megértjük, mi az Isten akarata; képesek vagyunk haté-
konyabban tenni az Isten országáért; a szolgálat sokféle – de a Lélek egy, a Test 
is egy (amelynek tagjai vagyunk/lehetünk mi is, mivel a keresztség által betago-
lódtunk). Harc, vívódás, kísértés is vár ránk – ettől féltette Pál is olvasóit – (ön-
elégültség – távol tart; visszaesés – ismét eltávolít; kisebbségérzés – gátol). Erőt 
egyedül a Szentlélek adhat (gondoljunk arra, hogy Jézus is mennyei erőkkel vér-
tezte magát) – Általa valóság lehet az Egység. Életünknek értelmét, irányát az Úr 
adja. Hitünk, engedelmességünk lehet a visszhang/válasz. Örömmel adom át 
magam Isten tervének, hiszen felismerem, hogy én is bele vagyok szerkesztve. 
Megértem, hogy életem (és az Egyház életének is) alapja/hordozója a Szentlélek. 
Ha így „járunk” Isten előtt – „botlások” ellenére is, mindig újra egységre jutha-
tunk. 

Elkészített alkalom van Pünkösdkor is: az úrvacsorában – feloldozás, 
tiszta lap, új lehetőség és új feladat is: „hozzuk helyzetbe” magunkat (a kikap-
csolt készülék nem „veszi” a jelet). Legyen rendszeres életünkben: az imádság, 
Ige-olvasás, Ige-hallgatás, a testvéri közösség gyakorlása; engedjük, hogy a 
Szentlélek munkálkodjon, vezessen; tevékenyen, engedelmesen legyünk részesei 
Isten nagyszabású tervének/munkájának – számít ránk (mi pótolhatók vagyunk, 
Isten nem az – életünkben)! Isten a lehető legkomolyabban gondolja, ezért adta 
értünk Szent Fiát (a Fiú is ezért volt engedelmes). Ezt az egységet a Szenthárom-
ság Isten munkálja itt e világban, és beteljesíti az örökkévalóságban. Jövel Szent-
lélek Úr Isten!  

Péntek Ágnes 

„Mindnyájan  
megteltek  

Szentlélekkel” 
(ApCsel 2,4) 

 
„Nincs tehát most már 

semmiféle kárhoztató ítélet 
azok ellen, akik a Krisztus 
Jézusban vannak, mivel az 

élet Lelkének törvénye 
megszabadított téged 

Krisztus Jézusban a bűn és 
a halál törvényétől.”  

(Róm 8,1-2) 
 

„A reménység pedig nem 
szégyenít meg, mert szí-

vünkbe áradt az Isten sze-
retete a nekünk adatott 

Szentlélek által.”  
(Róm 5,5) 

 
„A Lélek gyümölcse  

pedig: szeretet, öröm, 
békesség, türelem,  

szívesség, jóság, hűség, 
szelídség, önmegtartóz-

tatás.”  
(Gal 5,22) 

 
„Maga a Lélek tesz bi-
zonyságot lelkünkkel 

együtt arról, hogy való-
ban Isten gyermekei  

vagyunk.” 
(Róm 8,16) 

 

„Bizony, bizony, mon-
dom néked, ha valaki nem 
születik víztől és Lélektől, 
nem mehet be az Isten or-
szágába. Ami testtől szüle-
tett, test az, és ami Lélektől 

született, lélek az.” 
(Ján 3,5) 

 

„Térjetek meg, és keresz-
telkedjetek meg vala-

mennyien Jézus Krisztus 
nevében büneitek bocsá-
natára, és megkapjátok a 

Szentlélek ajándékát.” 
(ApCsel 2,38) 
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Anyakönyvi hírek: 
 

Eltemettük  
Öcsödön 
márciusban 

 8. Molnár Benjáminné, Szabó Julianna, 84  
 9. Béres Sándorné, Losonczi Erzsébet, 76 
10. Szűcs Ferenc, 82 
11. Baranyai Lajosné, Debreceni Jolán, 80 
12. Füléné Dr. Szabó Lídia, 61 
13. Olasz Béla, 56 

áprilisban 
14. Rónyai Benedek, 83  
 

Kunszentmártonban 
márciusban 

1. Kerti Lajos, 79 évet élt testvéreinket. 
 

„Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem,  
Uram, igaz Isten!” (Zsoltárok 31,6) 

 

Emlékharang szólt Öcsödön 
márciusban 

Tóth László halálának 20. 
Tóth Lászlóné, Kóródi Erzsébet halálának 11. 
Bata Mihályné, Kovács Erzsébet halálának 30. 
id. Bata Mihály halálának 16. 
Pákozdi Ferenc halálának 6. 
Oláh Lídia halálának 2. 
Oláh Imre halálának 9. 

áprilisban 
D. Kiss Lajos halálának 1. 
Kardos Imre halálának 66. 
Nádudvari István halálának 7. 
H. Kiss Károlyné, Kardos Ilona halálának 33. évfor-
dulóján. 
„Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem 

meg rólad.” - mondja könyörülő Urad.  
(Ézsaiás 49,15) 

 
Ez történt 

márciusban 
• 04-én Öcsödön megemlékeztünk a nők világimanap-
járól. 
• 07-én, Bibliavasárnap napján a magyar Biblia-kiadás 
támogatására gyűjtöttünk adományokat. 
• 28-án presbitereink népes küldöttsége vett részt a Tö-
rökszentmiklósi Virágvasárnapi Presbiteri Konferenci-
án. 

áprilisban 
• 14-én részt vettünk a Költészet napja alkalmából ren-
dezett megemlékezésen. 
• 21-23. között Kunszentmártonban fogadtuk a Tenkei 
(Erdély) testvérgyülekezetünk küldöttségét. 
• 24-én Öcsödön Kilyén Ilka (marosvásárhelyi színész-
nő): Aranyország című, 
• 25-én Kunszentmártonban: Ágrólszakadt madár című 
műsorát láthattuk. 

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

 
 

Meghívás gyülekezeti kirándulásra 
  

Szeretettel invitáljuk Kedves Testvéreinket, csatlakozzanak idei gyülekezeti kirándulásunkhoz. Úti cé-
lunk: Európa Kulturális Fővárosa – Pécs. Időpont: 2010. június 19-20. (szombat-vasárnap) Az időpont kiválasz-
tásának legfőbb szempontja, hogy június 19-én kerül megrendezésre a „Múzeumok éjszakája” elnevezésű or-
szágos program, melynek keretén belül nagyon jelentős kedvezménnyel látogathatók a fesztiválba bekapcsoló-
dó múzeumok, kiállító helyek, illetve a helyszíneken további programokról is gondoskodnak minden korosztály 
számára. A részvételi díj kb. 10-12 ezer Ft körül várható (gyermekek részére 50% kedvezményt biztosítunk). 
Természetesen marad idő Pécs környékének meglátogatására is, a program pontosítása folyamatban van. Érdek-
lődni és jelentkezni lehet az Öcsödi Református Lelkészi Hivatalban. (Juhász Béni u. 3. Telefon: 56/313-182) 

 Irány Pécs! Menjünk együtt! 



 
 

Egyházfenntartói járulék - 2010. 
 

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

Kunszentmárton: 6000,- Ft /fő/év. 
 

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

 

Mit hiszel a Szentlélekről? 
 

Hiszem először, hogy Ő az Atyával és a Fiúval 
egyenlőképpen örök Isten. Másodszor, hogy Ő ne-
kem is adatott, engem igaz hit által Krisztusnak és 
minden Ő jótéteményének részesévé tesz, vigasztal 
és velem marad mindörökké. 

(Heidelbergi Káté 53. kérdés-felelet) 
 

 

MEGHÍVÓ 
 

9 óra Ünnepi Istentisztelet, Konfirmáció, Úrvacsora, Legátus – 
Öcsöd  

11 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora, Legátus – Kunszentmárton  

Május 23. Pünkösdvasárnap 

15 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora, Legátus – Mesterszállás  
9 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Öcsöd  Május 24. Pünkösdhétfő 

11 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Kunszentmárton 
 

„Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, amit Istentől kaptatok, 
 és ezért nem a magatokéi vagytok?” (1Korinthus 6,19) 

 
 

Lépésről lépésre 
 

„Ne aggódjatok tehát a holnapért, 
a holnap majd aggódik magáért: 

elég minden napnak a maga baja.” 
(Máté evangéliuma 6,34) 

 

     Tudod – mondta az öreg Bobo, az utcaseprő kis barátnőjének, Momónak – tudod, néha egy 
nagyon-nagyon hosszú utca áll előttünk. Azt hiszed, ez olyan rettenetesen hosszú, hogy ezzel 
sohasem fogok végezni. És akkor az ember elkezd sietni. Egyre jobban siet. De amikor felpil-
lantunk, azt látjuk, hogy a távolság, az nem fogy, nem lett rövidebb az előttünk álló út. És ak-
kor az ember még jobban erőlködik, mert fél, hogy sohasem készül el. Végül akadozni kezd a 
lélegzetünk, lihegünk és kikészülünk. De az utca, az még mindig ott tátong előttünk. 
     Hát, tudod, nem így kell ezt csinálni, Momo! Sohasem szabad egyszerre az egész utcára 
gondolni, érted? Csak a következő lépésre, a következő lélegzetvételre, a következő mozdulat-
ra, a következő napra. Mindig csak a soron következőre, többre nem. És akkor elkezd az egész 
örömet szerezni. És – ez is fontos – akkor egyszerre jól csinálja az ember a dolgát. Aztán – egy-
szer csak – észrevesszük, hogy lépésről lépésre, az egész utcával elkészültünk. Sokszor azt sem 
tudjuk, hogyan. Még csak nem is lihegünk. És ez fontos. 
 

(Michael Ende Momo című regénye nyomán) 
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