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ÁLDOTT PÜNKÖSDÖT KÍVÁNUNK! 
 

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 

hirtelen hatalmas 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.” 
(Apostolok Cselekedetei 2,1-4.) 

 

 

Túrmezei Erzsébet: Pótvizsga a szeretetből 
 

A Mester nagy iskolájában, 

Ma szeretetből pótvizsgáztam. 

Tanítóm előtt remegve álltam... 

Az első vizsgán én megbuktam. 

A tételt bár kívülről tudtam, 

De a gyakorlatban előre alig jutottam. 
 

Szeretem én, ki engem szeret, 

Minden jó embert, akit csak lehet, 

De az ellenségem? 

Aki megrágalmaz, kinevet, 

Ad mindenféle csúfnevet, 

Gyaláz és megaláz engemet? 
 

Ilyet nem tudok szeretni! Nem! 

És ezt húztam ki a tételen, 

,,Hogy az ellenségemet is szeressem!" 

Szereted-e? - Kérdezte tanárom, 

Az én Mesterem és Megváltóm. 

Nem tudom, hiába próbálom! 
 

Szelíden monda, de erélyesen: 

 - Pótvizsgára mész, és ha mégsem 

Tanulod, megbuksz egészen. 

A szeretet nehéz tétel, 

A legtöbben ebben buknak el, 

Mert, aki bánt is, szeretnünk kell! 

De Mesterem tovább tanított, 

Különórára magához hívott, 

Szeretetével sokat kivívott! 

Mutatta kezén, lábán a sebet, 

Hogy mennyit terem a szeretet, 

Eltűri a kereszt-szegeket. 
 

Eltűri a gúnyt, a gyalázatot, 

Töviskoszorút, s nehéz bánatot. 

A dárdaszúrást, mit értem kapott. 

Így tanított, szívem felrázta. 

Látta, hogy hajlok a tanításra. 

Szeretetét a szívembe zárta. 
 

És most pótvizsgáztam belőle. 

Ott volt az ellenségem is. 

Gúnyos megjegyzést kaptam tőle, 

De szeretettel feleltem, 

S e szeretettel őt megnyertem... 

És a pótvizsgán átmentem. 
 

Tovább tanulok, tovább megyek, 

Vannak, „szeretet-egyetemek", 

Magasak, s mégsem elérhetetlenek! 

Mert más tudományt sokat tanulhatok, 

Megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok. 

Ha szeretet nincs bennem: SEMMI VAGYOK. 
 

 

Hívogató 
 

2013. július 23-27. között Mezőtúr ad helyet a kétévenként megrendezésre kerülő CSILLAGPONT Országos 

Református Ifjúsági Találkozónak. Az idei téma: az identitás. Információ: csillag.reformatus.hu.  

Reméljük, gyülekezeteinkből is lesz érdeklődő! Menjünk együtt! 

 
 

 
 



Református Reménység 

 

 Tűz és láng: Isten Szentlelke 
 

Ki az, akit semmi nem tud magával ragadni: sem zene, sem sportesemény, sem egy hegyi vízesés látvá-

nya, sem egy izgalmas történet olvasása a meleg kályha mellett? Mindannyian tudjuk, hogy jó és fontos dolog, 

amikor nagy lelkesedés fog el bennünket, és hagyjuk magunkat elragadtatni. 

Isten munkáját és erejét, az Ő lelkesítő és magával ragadó tevékenységét Szentléleknek nevezzük. Ez 

mindig is így volt, amint a Biblia elmondja: 

- amikor Isten az életet útjára indította, 

- amikor a földet növények és állatok népesítették be, 

- amikor a csillagok engedelmeskedtek Teremtőjüknek, és pályájukon vonultak, 

- amikor a tengerek születtek, 

- amikor az emberek azt a megbízást kapták, hogy gondosan uralkodjanak a világon. 

Engem mindez lelkesít, és örömmel hagyom magam elragadtatni és föllelkesíteni, hogy megcsodáljam, 

milyen sokszínű a teremtés, s mennyire össze van kötve egymással minden, ami él. Ez mind Isten műve, ez 

Isten Lelke. 

Azt is elbeszéli a Biblia, hogy mindig voltak emberek, akik Isten munkájába bekapcsolódtak, más szó-

val hittek neki: 

- Noé megépítette a bárkát, és sok életnek nyújtott oltalmat, védelmet, biztonságot, 

- József Egyiptomban sok jót tett, és testvéreinek megbocsátott, 

- Mózes testvérével, Áronnal együtt egy egész népet vezetett a szabadságba, 

- Mirjam a dobot verte, úgy adott hálát Istennek, 

- Anna éneket – csodálatos hálaéneket – énekelt. 

Engem mindez fellelkesít, és örömmel hagyom magam elragadtatni és föllelkesíteni, hogy megcsodál-

jam Isten munkáját az emberek között. 

Utána kell ennek olvasni, mert a régi történetek szinte túlcsordulnak az ilyen csodákról szóló beszámo-

lóktól; hiszen mindig csoda az, amikor Isten munkálkodik és jót tesz. 

Így mondja el a Biblia azt is, hogy Jézus halála után barátain hogyan vett erőt a félelem. Hogy Isten Őt 

magához vette, azt még egyáltalán nem fogták fel. 

A húsvétot sem értették meg Jézus követői: hogy az Ő műve és Isten munkája immár eggyé váltak, új 

élettel teltek meg, és az egész világnak voltak szánva – nem, ezt nem ismerték fel. Inkább csak sejtették, hogy 

az élet győzött a halál felett, a remény a félelem felett, a szeretet a gyűlölet felett, a jó a rossz felett. Beteljese-

dett a testamentum, az örökösök immár átvehették az örökséget. 

Így ültek aggodalmasan együtt egy kis szobában, amikor Isten ereje egyszercsak rájuk tört, s telibe ta-

lálta őket: 

- hirtelen ragyogó lelkesedés támadt bennük: minden, amit reméltek, egyszerre valósággá lett! 

- Ez nem volt álom, hanem valóság, s e valóság a szívükben született meg. 

- Szinte égtek e csodálatos felismerés lelkes elragadtatásában. 

- Csupa tűz és láng voltak Isten jó ügyéért. 

- Emlékeztek: Jézus megbocsátotta az asszony bűnét; a vakot újra látóvá tette; a leprásokat meggyógyí-

totta, szeretettel gondoskodott a századosról; ellenállt a kísértéseknek, amikor a pusztában volt; megtanította 

őket imádkozni; megmutatta nekik Istent. 

Hűek akartak maradni e meggyőződésükhöz, ezért útra keltek, hogy a hírt elvigyék a nagyvilágba. 

Azóta körülbelül kétezer év telt el. Amint egy kicsiny égő gyertya meg tud változtatni egy nagy, sötét 

szobát, s egy csepp víz, ha leesik, egy egész pusztaságnak reménységet adhat, s egyetlen jó szó megváltoztat-

hatja a mérgező légkört, úgy gondoskodott Isten jó és lelkesítő munkája a sötét időkben is mindig újra világos-

ságról és reménységről. Egy afrikai közmondás szerint: Ha sok kis ember sok kis helyen sok kis lépést tesz, 

megújítják a világot. Kis gondolatok, kis imádságok, kis énekek, kis tettek, kis lépések, kis próbálkozások: 

mind abból az egyetlen reménységből táplálkoznak, hogy Isten lelkesítő és magával ragadó ereje feléled ben-

nünk, hogy lelkünkben otthonra lel. Engem is lelkesít ez, örömmel hagyom, hogy megfogjon és magával ra-

gadjon, azért, hogy azokhoz a kis emberekhez tartozzam, akik kis lépéseket tesznek. 

Isten Szentlelke – azaz Isten – mindig munkálkodik, és sürgősen munkatársakat keres. 

 

Peter Spangenberg: Miért jó hinni? 
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Anyakönyvi hírek: 
Eltemettük  
Öcsödön: 

márciusban 

7. Savella Lászlóné, Kása Lídia 76 

8. Kóródi Antal, 86 

9. Polczer Imre, 45 

áprilisban 

10. Gyurgyák István, 86 

11. Cs. Nagy Károly, 71 évet élt testvéreinket. 
 

Kunszentmártonban 
márciusban 

1. Fazekas Károly, 66 

2. Örvendi Józsefné, Lenkovics Zsuzsanna, 84 évet 

élt testvéreinket. 

____________________________________ 
 

Emlékharang szólt  
Öcsödön: 
márciusban 

Pákozdi Ferenc halálának 9. 

Izbéki Lajos halálának 5. 

Oláh Imre halálának 12. 

id. Virágos Antalné, Vérten Erzsébet halálának 13. 

Béres Sándor halálának 11. 

Béres Sándorné, Losonczi Erzsébet halálának 3. 

Kóródi Antalné, Jónás Lídia halálának 1. 

Kardos Imre halálának 69. 

Baranyai Lajosné, Debreceni Jolán halálának 3. 

D. Kis Lajos halálának 4. 

áprilisban 

Nádudvari Krisztina halálának 1. 

Oláh Lídia halálának 5. 

Makai István halálának 17. 

Izbéki Sándor halálának 103. 

Izbéki Sándorné, Makai Zsuzsanna halálának 104. 

Nádudvari István halálának 10. 

Nemes Lajos halálának 2. 

Aponyi Imréné, Pecz Erzsébet halálának 12. évfor-

dulóján. 

 

Ez történt 
márciusban 

• 03-án, Bibliavasárnapon a magyarországi, magyar 

nyelvű Biblia-kiadás céljaira gyűjtöttünk adományokat. 

Öcsödről 7.000 Ft-ot, Kunszentmártonból 3.000 Ft-ot 

tudtunk elküldeni. 

• 17-én megemlékeztünk a márciusi ifjakról, koszorúz-

tunk. 

• 31-én, Húsvétvasárnap Öcsödön, nagy örömünkre, 

szolgált közöttünk a Népdalkör. Az ünnepi Istentisztelet 

után megnyitottuk Kulik Zsolt fotókiállítását, majd sze-

retetvendégségben folytattuk az ünneplést. Köszönjük az 

adományokat! 

áprilisban 

• 01-én, Húsvéthétfőn Csikai Attila V. teológus hallgató 

(Debrecen – Szentendre) szolgált közöttünk. Kísérje ál-

dás! 

• 03-án Kunszentmártonban, 04-én Mesterszálláson és 

Öcsödön, illetve 15-én ismét Kunszentmártonban, szülői 

értekezlet keretén belül tájékoztattuk az érintett, érdeklő-

dő szülőket az ősszel bevezetésre kerülő kötelezően vá-

lasztható hitoktatással kapcsolatban. 

• 11-én megemlékeztünk a Költészet Napjáról. 

• 15-én hatályba lépett Nagytiszteletű Szabó József, egy-

ház-megyénk esperesének lemondása. Az új esperes 

megválasztása és más, egyházmegyei tisztújítás már fo-

lyamatban van. 

 

 
A Népdalkör szolgálata húsvétvasárnap,  

valamint Csikai Attila legátus húsvéthétfőn. 
 

Még több kép: http://ocsodref.fw.hu 

 

 

Imádkozzunk! (Karl Barth imádsága) 
 

Urunk, Istenünk! Atyánk szent Fiadban, aki testvérünkké lett! Te hívsz bennünket: térjetek meg embe-

rek fiai! Emeljétek fel szíveteket! Keressétek az odafennvalókat! Íme, előtted állunk, ki-ki a maga bűnatával, 

melyet csak te fordíthatsz örömre. Íme, előtted állunk, ki-ki a maga csendes reménységével, hogy megtapasz-

talhassa, hogy te hatalmas, jóságos és kegyelmes Isten vagy. 

Mi nagyon is jól tudjuk, hogy téged csak egy valamivel örvendeztethetünk meg, és szerezhetünk a te 

nevednek dicsőséget, éspedig azzal, ha komolyan kérjük a te Szentlelkedet, keressük a te igazságodat, vágyunk 

a te segítségedre és irányításodra. De azt is tudjuk, hogy mindezt csak te magad cselekedheted meg bennünk. 

Ébressz fel bennünket, és akkor éberek leszünk! Ámen. 



Református Reménység 

 

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) 

 

„Aki világosságban él,  
érti a világosságot és a sötétséget 

is; de aki sötétségben él, annak 
nincs fogalma a világosságról.” 

 

„Isten az egész világot a belső 
élet érdekében teremtette:  

lelkéből, lelkével  
a lelkek számára.” 

 

(Ravasz László: Gondolatok) 
 

MEGHÍVÓ 
 

Május 16. csütörtök 16 óra: Bűnbánati Istentisztelet – Öcsöd   

17 óra: Bűnbánati Istentisztelet – Kunszentmárton  

Május 18. szombat 9 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Idősek Otthona, Öcsöd 

Május 19. Pünkösdvasárnap 9 óra: Ünn. Istentiszt., Konfirmáció, Úrvacsora, Legátus – Öcsöd 

11 óra: Ü. I.t., Konfirmáció, Úrvacsora, Legátus – Kunszentmárton 

15 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Mesterszállás 

16 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Mezőhék  

Május 20. Pünkösdhétfő 9 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Öcsöd  

11 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Kunszentmárton 

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

Jézus mondja:  

„Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, 

és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét,  

akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri;  

ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.” 

(János evangéliuma 14,15-17.) 

__________________________________________________________________________ 
 

Kedves Testvérek! 
 

 Pünkösdvasárnap, a délelőtti ünnepi Istentiszteleten konfirmációi fogadalmat tesznek 

gyülekezetünk ifjai Öcsödön és Kunszentmártonban.  

Erre a napra meghirdetjük a konfirmáltak találkozóját. Arra kérjük a Kedves Érintett, Ér-

deklődő Testvéreket, hogy aki szeretne jubileumi konfirmációi emléklapot kapni, az jelezze 

ezt a szándékát május 15-ig a lelkipásztornál, hogy a szükséges előkészületeket megtehessük. 

 Ünnepségünk végén szeretetvendégségbe hívunk és várunk minden kedves jelenlé-

vőt! A szeretetvendégséghez felajánlásokat (sütemény, üdítő) köszönettel elfogadunk. 
 

 

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; ocsodref@fw.hu; csakiagi@gmail.com; http://ocsodref.fw.hu 


