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ÁLDOTT PÜNKÖSDÖT KÍVÁNUNK! 
 

 

 
 

Mindig velem, Uram, Mindig velem, 
Még ha nem láthat is Gyarló szemem. 
Azért ez énekem: Velem van Istenem, 

Velem van Istenem, Mindig velem. 
 

Nem mondtad-é, Uram, Híveidnek, 
Hogy Szentlelked fog majd Lakni bennek? 

Templomoddá engem Tégy hát, s óh légy velem, 
Tégy hát, s óh légy velem, Mindig velem. 

 
Veled megfeszített, új életben 

Élek most, nem, nem én, Te élsz bennem. 
Hit által élek már, Mert, Jézus velem jár, 

Mert Jézus velem jár, Én velem jár. 
 

Kétségem, félelmem S bánatimban, 
Tudom, bizton vagyok Karjaidban 

Nappal s bús éjjelen Az Úr mindig velem, 
Az Úr mindig velem, Mindig velem. 

 
(Hallelujah! 139. ének) 

 

 
„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mind-

nyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen ha-
talmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, 
amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami 
lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, 
és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek 
Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; 
úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak…  
Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből 
minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, 
és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat 
álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is 
kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófé-
tálnak. És csodákat tesznek az égen fenn, és jeleket a 
földön lenn: vért tüzet és füstfelleget. A nap sötétté vá-
lik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges 
napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvö-
zül… 
Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte 
őket: Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemze-
déktől! Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelked-
tek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlako-
zott hozzájuk. 
Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, 
a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozás-
ban… 
Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel 
voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a 
kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az étel-
ben; dicsérték az Isten, és kedvelte őket az egész nép. Az 
Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvö-
zülőkkel.” 
 

(Apostolok Cselekedetei 2. rész válogatott versei) 
 

REMÉNYSÉG FESZTIVÁL 
 

Június 01-én pénteken különbusszal megyünk Buda-
pestre, foglalt helyünk van a Papp László Sportaréná-

ban. A fesztiválon evangélizál Franklin Graham.  
A részvétel ingyenes, még van néhány szabad hely, sze-

retettel várjuk a jelentkezőket. 
Jelentkezés és bővebb tájékoztatás: a lelkipásztornál. 

OM Missziós Busz 
 

Pünkösdvasárnap vendégünk lesz az 
OM Missziós Busz és nemzetközi 

legénysége. Szolgálatukkal gazdagít-
ják, színesítik gyülekezeti családi- és 
gyermek-napunkat. Szeretettel vár-
juk a gyermekeket és családjukat! 

 

 



Református Reménység 
 

Pascal 
 

A francia matematikus és fizikus, Blaise Pascal kétségtelenül az emberiség legnagyobb zsenijei közé 
tartozik. 1623-ban Clermont-Ferrandban született, és már 39 éves korában, 1662-ben meghalt Párizsban. Alap-
vető tudományos kísérleteinek és felfedezéseinek gazdagsága rendkívüli. 17 éves korában kifejlesztette a ké-
sőbb róla elnevezett Pascal tételt, a projektív geometriában fontos felismerést a kúpszeletekkel kapcsolatban. 
Hamarosan egyik felfedezés követi a másikat. Ő a felfedezője az általunk ma olyan jól ismert jelenségeknek, 
mint a légnyomás csökkentése a magasság növelése által, vagy a közlekedőedények törvénye. Pascal alapvető 
művei a kombinatorikával és a valószínűségszámítással is foglalkoztak. Még a differenciálszámítás és az integ-
rálszámítás is az ő meggondolásaira vezethető vissza, amit később a német matematikus, Gottfried Wilhelm 
Leibnitz (1646-1716) fejlesztett tovább. A tudományok terén máig is nagy tisztelettel őrzik Pascal emlékét. 
Mindenki, aki hallott már időjárásjelentést, tudja, hogy a légnyomást világszerte hekto-Pascalban mérik. Az 
informatikában jártasak pedig ismerik a róla elnevezett Pascal programnyelvet, vagy a Turbo-Pascal változatot. 

Az kevésbé ismert, hogy Blaise Pascal hívő keresztyén volt. Magas szintű adottságai és az összes tu-
dományos sikerei sem elégítették ki, és nem tették boldoggá. Sok megbízható forrás alapján ismeretes, milyen 
gondolatai voltak a ragyogó természettudósnak és felfedezőnek a keresztyén hittel kapcsolatban. A döntő vál-
tozást Pascal életében 1654. november 23-a hozta meg. Mélységesen tudatára ébredt, hogy minden tudomá-
nyos felismerés – legyenek azok fizikai, matematikai, asztronómiai vagy más jellegűek – végső soron a lélek 
megrémüléséhez vezetnek, az ember elégtelensége és elveszettsége miatt. Isten Igéjének tanulmányozása által 
pedig az Úr Jézusba vetett élő hitre jutott. 

„Az értelem végső következtetése az, hogy belátja, számtalan dolog létezik, amelyet nem képes felfog-
ni. Mit lehet mondani akkor a természetfeletti dolgokról, ha már a természet dolgait sem tudja felfogni?” 

„Felemelem kezeimet az én Megváltómhoz, Aki – miután négy évezreden át megjövendölték – eljött, 
hogy szenvedjen és meghaljon értem a Földön, abban az órában és azon a módon, ahogyan ez előre kijelentés-
re került. Az Ő kegyelme által pedig békességben várom a halált, abban a reménységben, hogy örökké vele 
egyesülök. Addig pedig boldogan és megelégedetten élet azzal, amit Ő kívánt adni nekem. És elégedett vagyok 
azzal a szenvedéssel is, amit az én üdvösségemre küldött, és amelynek elviselésére példájával tanított. Az Úr 
Jézusra tekint mindkét szövetség, az Ószövetség a várakozásban, az Újszövetség pedig Őreá tekintve, mint aki 
az őskép, és mindkettőnek a középpontja.” 

A következő rövid versben olyan jól és hatásosan fejezi ki szilárd hitbeli meggyőződését: 
 
Tudom, hogy Te vagy az én Atyám, 
akinek karjaiban jól elrejtve tudom magam. 
Nem akarom kérdezni, hogy vezetsz engem, 
csak követni akarlak, minden aggodalom nélkül. 
 
S ha kezembe adnád sorsomat, 
hogy én magam változtassak rajta, 
gyermeki bizalommal visszatenném 
mégis a Te kezedbe, Uram.  
 
Nagy hatással vannak ránk az emberiség egyik legnagyobb természettudósának ezen szavai. Azonban 

nem az intelligenciahányados magassága dönt a menny vagy a pokol felett. Legyen valaki Nobel-díjas vagy 
átlagpolgár, a Biblia megmondja mindenkinek személyválogatás nélkül, mi az, amin az üdvösség múlik. Krisz-
tus maga ezt mondja neked: ”Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és 
én megnyugvást adok nektek.” (Máté 11, 28) „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem enge-
delmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” (János 3,36) 

 
(Friedhelm König: Másként, mint gondolnánk) 

 
„A Lélek gyümölcse pedig: 

szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5,22) 
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Anyakönyvi hírek: 
 

Keresztségben részesült 
Öcsödön: 
áprilisban 

1. Gonda Emese 
 

Szelevényben: 
áprilisban 

1. Oláh Balázs 
 

 Eltemettük  
Öcsödön: 

áprilisban 
12. Szilágyi Sándor, 80 
13. Gajdos Ferencné, Molnár Julianna Borbála, 91 
14. Molnár József, 80 
15. Molnár András, 65 
16. Oskó Istvánné, Dóczi Julianna, 87 évet élt testvéreinket. 
 
Szentesen temették el Czinkóczi Mihályné, Aponyi Borbála, 
84 évet élt asszonytestvérünket, volt öcsödi lakost, emlékére 
harangoztunk. 
 

Kunszentmártonban: 
áprilisban 

2. Kovács Lászlóné, Holyba Rozália, 96 évet élt testvérün-
ket. 

 

Emlékharang szólt  
Öcsödön: 
áprilisban 

Kardos Imre halálának 68. 
D. Kiss Lajos halálának 4. 
Makai István halálának 16. 
Makai Istvánné, Csatári Julianna halálának 17. 
Nádudvari István halálának 9. 
Pápai Lajos halálának 5. 
Pápai Lajosné, Maróti Lídia halálának 16. 
Maróti Julianna halálának 24. 
Mészáros Sándor halálának 1. 
Kovács Istvánné, Bordács Sára halálának 1. évfordulóján. 

 

Ez történt 
 

áprilisban 
• 01-én Egyházmegyei Presbiteri Konferencián 
vettek részt presbitereink Törökszentmiklóson. 
• 08-án, a Húsvétvasárnapi Istentiszteleten szol-
gált Öcsödön a Hagyományőrző Népdalkör. Meg-
nyitottuk a gyermekrajz-kiállítást, illetve kihirdet-
tük a gyermekrajz-pályázat eredményét. 45 
gyermek 48 rajzát állítottuk ki. I. helyezést ért el: 
D. Kis Péter (felsős) és Zsigmond Marianna (al-
sós), II. helyezést ért el: Pintér Noémi (felsős) és 
Budai Anna (alsós), III. helyezést ért el: Dugár 
Csenge és Mátéfi Dalma (felsős, megosztott), 
illetve Gulyás Krisztofer és Péntek Ágnes Teodó-
ra (alsós, megosztott). Külön dicséretet kapott 
Arany Botond és Péntek Jonatán Ruben, mivel az 
óvodások korosztályát csak ők képviselték. Min-
den pályázó emléklapot, apró ajándékot, a helye-
zettek rajzfelszerelést is kaptak. Minden gyer-
meknek gratulálunk és köszönjük a közreműkö-
dést. Továbbá köszönetet szeretnénk mondani 
Farsang Miklós és Horváth Istvánné zsűritagok-
nak is. Az ünnepi Istentiszteletet szeretetvendég-
séggel zártuk. Köszönjük az adományokat! A 
kiállítás még megtekinthető a templomban. 
• 11-én, a Költészet Napján koszorút helyeztünk 
el a József Attila Emlékháznál. 
 

 
A Húsvétvasárnapi gyülekezet egy csoportja 

További képek: http://ocsodref.fw.hu 
 

Imádkozzunk 
 
Áldott légy, édes Üdvözítőm, hogy a Szentlelket nem csak akkori tanítványaidnak, hanem minden idő-

beli hívő bűnösöknek, köztük nekem is megnyerted. Áldott légy, hogy váltságomat olyan tökéletesen véghez 
vitted, hogy nemcsak meghaltál bűneim eltörlésére, hanem Szentlelket is szereztél megszenteltetésemre, hogy 
az halálod erejét hathatóssá tegye bennem üdvösségemre. Cselekedd hát szent érdemeddel, hogy e pünkösd 
ünnepén szálljon le rám is a Szentlélek drága ajándékaival, újjászülő, megszentelő, erősítő, vigasztaló és üdvö-
zítő kegyelmével, és hogy azok naponként növekedjenek és öregbedjenek bennem. 

 
(Szikszai György imádsága) 



 
 

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) 

 

A reménység 
 

„A remény nem optimizmus. 

Nem meggyőződés, hogy valami jól fog végződni, 

hanem bizonyosság, hogy valaminek értelme van,  

függetlenül attól, hogy hogyan végződik.” 
 

(Vaclav Havel) 

 

MEGHÍVÓ 
 

9 óra: Áldozócsütörtöki Istentisztelet – Öcsöd  Május 17. csütörtök 
11 óra: Áldozócsütörtöki Istentisztelet – Kunszentmárton  
9 óra: Istentisztelet – Öcsöd  

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

Május 20. vasárnap 

16 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Mezőhék  
Május 22. kedd 16,30: Bűnbánati Istentisztelet – Kunszentmárton   
Május 24. csütörtök 16 óra: Bűnbánati Istentisztelet – Öcsöd  

9 óra: Ünnepi Istentisztelet, Konfirmáció, Úrvacsora – Öcsöd 
10,30: Gyülekezeti családi és gyermeknap, OM Busz – Öcsöd  

Május 27. Pünkösdvasárnap  

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

11 óra: Ünnepi Istentisztelet, Legátus, Úrvacsora – Kunszentmárton  
Május 28. Pünkösdhétfő 

14 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Idősek Otthona, Öcsöd 
Június 01. péntek  19 óra: Reménység Fesztivál – Budapest  

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

„…erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek…” (ApCsel 1,8) 
 
 

Jól töltöttük az időt… 
 

Két emelet között elromlott az áruházi lift. Az eladók közölték az üzletvezetővel, hogy jó lesz si-
etni a javítással, mert egy idősebb hölgy szállt be csak, és teljesen egyedül egy vasketrecben? – az 
ilyen idős embereknél sosem lehet tudni… Az üzletvezető bizonyosságot akart, és lekiáltott a liftakná-
ba: 

- Teljesen egyedül tetszik lenni? 
- Nem, nem vagyok egyedül! – volt a meglepő és megnyugtató válasz. 
A javítás időbe telt. Amikor végre újra elindult a lift, az üzletvezető személyesen várta a benn-

szorultakat a földszinti ajtóban. Meglepetésére egyedül szállt ki az idős asszony. 
- De hát azt tetszett mondani, nem tetszik egyedül lenni?!... 
- Nem is voltam. Isten volt velem, és tudja, nagyon jól töltöttük az időt… 

 
(Hézser Gábor: Mindennapi… történetek) 

 
 

Református Reménység Az Öcsödi Református Egyházközség és szórványai gyülekezeti lapja 
szerkeszti: Péntek Ágnes lelkipásztor és a Presbitérium 

5451 Öcsöd, Juhász Béni u. 3. Tel: 56/313-182, 573-043;  
E-mail: ocsod@reformatus.hu; csakiagi@gmail.com; http://ocsodref.fw.hu 


