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ÁLDOTT PÜNKÖSDÖT KÍVÁNUNK! 
 
 

„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…  

A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt 
előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa 
tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, 
aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott 
oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. 
De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltá-
masztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa 
őt… Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi vala-
mennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az 
Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent-
lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is… Tudja 
meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy 
Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten: azt a Jézust, akit ti 
keresztre feszítettetek.  

Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna 
őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit te-
gyünk, atyámfiai, férfiak? Péter így válaszolt: Térjetek 
meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisz-
tus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a 
Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermeke-
iteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak el-
hív magának az Úr, a mi Istenünk… Akik pedig hittek a 
beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 
háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartó-
an részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a 
kenyér megtörésében és az imádkozásban.”  

(Apostolok Cselekedetei 2. rész válogatott versei) 
 

 

 

 
 

Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállja le rám, 
Égi lángod járja át szívem és a szám! 

Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 
Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám! 

 
Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt, 

Ó segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait! 
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 

Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt! 
 

Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent, 
S Jézusommal légyek egy már e földön lent! 

Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 
Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent! 

 
Isten élő Lelke jöjj, győzedelmet adj, 

S majd a végső harcon át mennybe fölragadj! 
Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 

Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj! 
 

(Református Énekeskönyv 463. dicséret) 

 

Pünkösdi hangverseny 
 

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját 2011. június 12-én, Pünkösdvasárnap 17 órára  
az öcsödi református templomba pünkösdi hangversenyre és szeretetvendégségbe. 

Közreműködnek:  
Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör,  

Szabó Balázs – gitár, Szabó Tamás – orgona.

 



Református Reménység 
 

A kéz 
 

Egy szívbeteg ember műtétjével kapcsolatos élményeiről 
mesélt. 
A műtét előtti napon egy kedves ápolónő jött kórtermébe. 
A nővér megfogta a kezét és megszorította. 

- Szorítsa meg Ön is, és érezze kezem érintését – mondta 
az embernek. - Figyeljen rám! – folytatta. – A holnapi műtét 
alatt az Ön szívét elkülönítik, ez idő alatt csak gépek fogják 
életben tartani. Miután szívét véglegesen visszahelyezik, és az 
operáció lezárul, öntudatát visszanyerve egy reanimációs szo-
bában fog felébredni. Hat órán keresztül mozdulatlanul kell 
majd feküdnie. Lehet, hogy nem fog tudni mozogni, beszélni, 
talán még a szemeit sem tudja majd kinyitni, de öntudatánál 
lesz. Érezni és érteni fog mindent, ami maga körül fog történni. 
Azalatt a hat óra alatt én mindvégig Ön mellett leszek mindad-
dig, míg vissza nem nyeri erejét. Lehet, hogy végtelenül elha-
gyatottnak érzi majd magát, de ha megérzi kezem érintését, tud-
ni fogja, hogy én nem hagyom magára. 

- Minden pontosan úgy történt, ahogy az ápolónő meg-
mondta nekem - magyarázta az ember. – Felébredtem, de sem-
mit nem tudtam tenni. Azonban éreztem kezének érintését: ke-
zeiben tartva szorította kezeimet, órákon keresztül. És ez nem 
csak ígéret volt. 
 

A Vígasztaló, a Szentlélek, akit Jézus megígért barátainak, 
egy életen át fogja kezünket. És ez nem csak ígéret. 
 

(Bruno Ferrero: Az élet: mindened, amid van) 
_____________________________________________________________ 
 

Ez történt 
 

áprilisban 
• 04-én megtörtént templomunk felújítás utáni műszaki átadás-
átvétele. 
• 11-én, a Költészet Napján koszorút helyeztünk el a József At-
tila Emlékháznál. 
• 17-én, Virágvasárnapi Presbiteri Konferencián vettek részt 
gyülekezeteink presbiterei. 
• 24-én, Húsvétvasárnap Tiszteletes Seres Patrícia 2. évfolya-
mos teológus hallgató, legátus szolgált gyülekezeteinkben. 

májusban 
• 05-én egyházmegyei számvizsgálaton vettünk részt. 
• 08-án, az Istentisztelet keretén belül gyermekek műsorával 
köszöntöttük az édesanyákat. 
• 29-én, Istentisztelet után apró ajándékkal köszöntöttük a 
gyermekeket. 

Anyák és gyermekek napjára  
- utólag 

 
Egy fiatal nő ezt a rövid levélkét írta 

édesanyjának: 
„Amikor azt gondoltad, hogy talán nem 

is veszlek észre, láttalak, amint első raj-
zocskámat felragasztottad a hűtőszekrényre. 
Így adtál kedvet nekem ahhoz, hogy kifes-
sem a házunkat. 

Amikor azt gondoltad, hogy talán nem 
is veszlek észre, láttalak, amint enni adtál 
egy kóbor macskának. Így értettem meg, 
hogy szép dolog az állatokról gondoskodni. 

Amikor azt gondoltad, hogy talán nem 
is veszlek észre, láttalak, amint sütötted 
nekem a szülinapi tortát. Így értettem meg, 
hogy kicsiny dolgok mennyire különlegesek 
lehetnek. 

Amikor azt gondoltad, hogy talán nem 
is veszlek észre, hallottalak, amint imádkoz-
tál. Így kezdtem hinni annak az Istennek a 
létezésében, aki mindig megszólítható. 

Amikor azt gondoltad, hogy talán nem 
is veszlek észre, éreztem, amikor adtál ne-
kem egy jóéjt-puszit. Így értettem meg, 
mennyire szeretsz engem. 

Amikor azt gondoltad, hogy talán nem 
is veszlek észre, láttam könnyeidet végig-
folyni arcodon. Így tanultam meg, hogy 
amikor a dolgok rosszul mennek, néha a 
sírás jót tesz. 

Amikor azt gondoltad, hogy talán nem 
is veszlek észre, láttalak mosolyogni. Így 
adtál kedvet ahhoz, hogy hozzád hasonlóan 
kedves legyek én is. 

Amikor azt gondoltad, hogy talán nem 
is veszlek észre, láttam, amint értem ag-
gódsz. Így segítettél abban, hogy önma-
gammá válhassak. 

Amikor azt gondoltad, hogy talán nem 
is veszlek észre, én csak néztelek, és meg 
akartam neked köszönni mindazt, amit ér-
tem tettél. Akkor, amikor azt gondoltad, 
hogy talán már nem is veszlek észre…”  

 
(Bruno Ferrero:  

Az élet: mindened, amid van) 
 

„A Lélek gyümölcse pedig: 
szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5,22) 

 
„Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lévő Szentlélek temploma, amit Istentől kaptatok,  

és ezért nem a magatokéi vagytok?” (1Kor 6,19.)
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Anyakönyvi hírek: 
 

Házasságára Isten áldását kérte 
Öcsödön: 
áprilisban 

1. Nagy Sándor Bálint és Szilágyi Magdolna 
 

Keresztségben részesült 
Öcsödön: 
áprilisban 

1. Szanyi Csenge 
2. Vig Julianna 
3. Savella Csilla 
4. Bokodi-Oláh Gergely Fülöp 

májusban 
5. Szirom Virág Andrea 
6. Mátéfi Dalma 
7. Vig Anna 
8. Makai Sándor 
9. Makai Dóra 
10. Makai Alexa 
11. Makai Péter 
12. Erdei Gábor 
13. Erdei Barnabás 
14. Domokos Ibolya Kiara 
 

Kunszentmártonban: 
áprilisban 

1. Szanyi Szilárd 
májusban 

2. Tóth Zsombor 
3. Nagy Zsuzsanna 
 

Konfirmációi fogadalmat tett 
Öcsödön: 
áprilisban 

1. Vig Julianna (felnőtt) 
2. Savella Csilla (felnőtt) 

Kunszentmártonban: 
áprilisban 

1. Szanyi Szilárd (felnőtt)  
 

„Öltsétek fel a szeretetet, 
mert az tökéletesen összefog mindent.” (Kol 3,14) 

 

Eltemettük  
Öcsödön: 

áprilisban 
14. Kovács Istvánné, Bordács Sára, 99 
15. Révész Dénesné, Molnár Terézia, 89 
16. Mészáros Sándor József, 65 (Gyász-Istentisztelet) 

májusban 
17. Balogh Kálmán, 49 
18. Győző Molnár Imréné, Szép Irén Erzsébet, 75  
19. Halmágyi Károlyné, Kiss Mária 91 évet élt testvére-
inket. 
Római katolikus szertartás szerint temették el:  
Ungi Lajosné, Molnár Ágnes, 85 évet élt testvérünket, 
temetésére harangoztunk.  
 

Kunszentmártonban: 
áprilisban 

2. Dóczi Tibor, 58 évet élt testvérünket. 
 

Emlékharang szólt  
Öcsödön: 
áprilisban 

Zubor Károly halálának 10. 
Nagy Sándor halálának 4. 
Nádudvari István halálának 8. 

májusban 
Nagy Sándorné, Nagy Krisztina Emília halálának 3. 
Révész Lajosné, Kálmán Lídia halálának 1. évfordulóján 
Nemes Dezső emlékére 
Dezső Sándor halálának 80. 
Dezső Sándorné, Dorogi Lídia halálának 55. 
Gál József halálának 2. 
Méri Sándorné, Légrádi Irén halálának 1. 
Szentkirályiné Hanyecz Mariann halálának 1. 
Izbéki Elemérné, Szombathi Jolán halálának 9. évfordu-
lóján. 

 

Kunszentmártonban: 
májusban 

Ráfli Imre halálának 1. 
Ladányi Sándor halálának 3. évfordulóján. 
 

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké 
 ugyanaz.” (Zsid 13,8) 

 

Imádkozzunk 
 

Mennyei édes Atyánk! Kérünk téged, újból és újból ajándékozz meg mindnyájunkat a te Szentlelkeddel. 
A te Lelked ébresszen, világítson és bátorítson bennünket, ő tegyen képessé arra, hogy a kicsinek tűnő, de még-
is oly nagy lépést végre megtehessük, hogy a Vigasztaló által, mely egyedül képes megvigasztalni, benned való 
reménységre jussunk. Fordíts minket önmagadhoz! Ne engedd, hogy elrejtőzzünk előled! Ne hagyd, hogy nél-
küled cselekedjünk! Hadd lássuk, hogy mily fenséges vagy, és mily dicsőséges dolog benned bízni és neked 
engedelmeskedni! Ámen. 

(Karl Barth) 



 
 

Egyházfenntartói járulék 
 

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) 

 

Mit hiszel a közönséges  
keresztyén anyaszentegyházról? 

 
     Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől fogva annak 
végéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és igéje 
által az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott 
gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És 
hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok és örökké az is 
maradok. 

(Heidelbergi Káté 54. kérdés) 
 

MEGHÍVÓ 
 

16 óra: Bűnbánati Istentisztelet – Öcsöd   Június 08. szerda 
17 óra: Bűnbánati Istentisztelet – Kunszentmárton   

Június 11. szombat 9 órától Családi nap a Sportpályán – Öcsöd 
9 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Öcsöd 

11 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Kunszentmárton 
Június 12. Pünkösdvasárnap 

17 óra: Pünkösdi hangverseny – Öcsöd  
9 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Öcsöd  

11 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Kunszentmárton  
Június 13. Pünkösdhétfő 

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

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

Június 19. vasárnap 

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

 

„Az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm.” (Róm 14,17.) 
 
 

A terv 
 

Jézus, mennybemenetele közben, egy pillantást vetett a sötétségbe burkolózó földre. Néhány 
apró halvány fény ragyogott csak Jeruzsálem felett. 

- Uram, mik azok a piciny fények? – kérdezte Jézus elé igyekezve Gábriel arkangyal. 
- Ők, az én anyám körül imádságra összegyűlt tanítványaim. Az a tervem, hogy amint az Égbe 

érek, elküldöm hozzájuk Szentlelkemet, hogy azok a pislákoló fények örökké élő, lángoló tűzzé válja-
nak, mely minden nép szívét szeretetre lobbantja. 

- És ha terved nem sikerül, mit fogsz tenni, Uram? – bátorkodott tovább kérdezni Gábriel. 
Pillanatnyi csend után az Úr gyengéden így válaszolt: 

- Nekem nincs más tervem… 
 

A végtelen éjben egy kicsiny pislákoló fény vagy. 
De Isten tervének nélkülözhetetlen része vagy. 

Nem létezik más terv. 
 

(Bruno Ferrero: Az élet: mindened, amid van) 
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