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ÁLDOTT PÜNKÖSDÖT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! 

 
Bódás János: 

Imádság Szentlélekért 
 
Zúgó szél, mennyei vihar, 
jöjj a Lélek lángjaival! 
Isteni erő van tenálad, 
tégy vele most nagy, szép csodákat. 
Erőddel a szíveken zúgj át  
és szellőztesd ki minden zugát, 
szellőztess ki országot, népet, 
az egész nagy földkerekséget. 
Söpörd el a bűnt, a gyanakvást 
s tedd, hogy végre szeressük egymást. 
 
Hiába pénz, ravaszság, fegyver, 
csak nyomorult marad az ember. 
Rajtunk hatalmat te vehetsz, 
újjá, tisztává te tehetsz, 
s bevetheted a szíveket 
égi maggal, hogy szeretet, 
igazság, szépség dús virága 
illatozzon szét a világba. 
 
A Föld ne gyilkos atombomba 
dühére, – de szent viharodra 
rendüljön boldog félelemmel. 
Te légy mennyei mentő fegyver, 
földrengés, mely nem ront, de épít, 
pusztítás, mely tisztít és szépít, 
vihar, mely alkot, tűz, mely éltet 
embert, családot, földet, népet. 
 
Hiába pénz, ravaszság, fegyver, 
csak nyomorult marad az ember! 
S milliók kérnek, mert belátják: 
nem segít más, csak az imádság, 
a könyörgés: … Jöjj, szent vihar, 
ég tisztító lángjaival, 
söpörd el a bűnt, a gyanakvást, 
add, hogy végre szeressük egymást, 
s mint a táj, ha elállt a zápor, 
ragyogjon föl a Föld orcája 
a béke tiszta sugarától!  

 

PÜNKÖSD A SZENTLÉLEK ÜNNEPE 
 

„Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a 
békesség kötelékével.  

Egy a test, és egy a Lélek.” (Ef 4:3-4.) 
 

 Ezen a Pünkösdön Pál apostol szavai 
szólnak hozzánk az Efézusi gyülekezethez írott 
levélből. A Szentlélek egységet formáló erejéről 
tesz bizonyságot. Milyen jó hallani a pünkösdi 
evangéliumot a mai világban, amikor a széthúzás és 

a megosztottság jellemzi népünket és benne a keresztyénséget. Milyen jó 
hallani, hogy van más lehetőségünk is, nem csupán tragikus örökségünk: a 
kettétört egy-ség. A Teremtéskor még Isten és ember kapcsolata, valamint 
az ember és ember kapcsolata harmóniában, tökéletességben volt. Az em-
ber azonban – visszaélve szabadságával – megtörte ezt a közösséget. En-
nek a fájdalmát hordozzuk mi is betegségben, halálban, veszteségben, csa-
lódásban, reménytelenségben, háború(ság)ban, egymás meg nem értésé-
ben. Isten azonban megszánva az embert, segítségünkre sietett. „Az első 
ember, Ádám, élőlénnyé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő Lélekké.” 
(1Kor 15:45.) Az utolsó Ádám, vagyis Jézus Krisztus és az Ő Lelke által 
ismét helyreállította a teremtés eredeti rendjét, hogy egymás ismeretében, 
szeretetében és tiszteletében éljen ember az emberrel és ember az Istennel. 
Ennek a megújult életnek a lehetőségét lehet kérni Istentől. Az Isten akara-
tának megismerése, ami egy az evangéliummal, praktikus megismerés, 
aminek látható következményei vannak. Életünkön meglátszik a Lélek 
jelenléte, de hiánya is. 
 

„Legyünk annak tudatában, hogy Krisztus keresztje nem lehet ránk 
nézve áldásos, ha a Szentlélek nem lakik és nem működik bennünk. Az 
engesztelő vér hiába folyik, ha a Szentlélek be nem fecskendezi azzal a 
lelkiismeretünket, hiába készül el az igazság tiszta ruhája, ha a Szentlélek 
nem öltöztet fel minket abba, és nem díszít fel ezzel a drága öltözékkel. Az 
élővíz folyama nem olthatja addig a szomjunkat, míg a Szentlélek felénk 
nem nyújtja a kelyhet és szánkhoz nem emeli. Valamennyi kincs, mely a 
paradicsomban létezik, nem nyújthat addig áldást, amíg holt lelkek va-
gyunk: pedig holtak vagyunk mindaddig, amíg a mennyei fuvallat ránk 
nem lehel, hogy életet vehessünk.” (Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza)  

 
Ennek a titoknak az ismerete szeretetben való egységre int. Kérjük 

és várjuk a Szentlélek ajándékát, gazdagodjunk és másokat is gazdagítsunk 
Általa! Ámen. 

Péntek Ágnes 
(Kép: Simon András grafikája) 

 

 



Református Reménység 
 

A Da Vinci Kód – Állítások és tények 
 

Világszerte nagy port kavart Dan Brown: A Da Vinci Kód című regénye, valamint a könyvből készült 
film egyaránt. Több országban betiltották, sokfelé tiltakozást fejeztek ki a művekkel kapcsolatban. A könyv állí-
tásai ugyanis messze elrugaszkodnak a fennmaradt, hitelesnek elismert eredeti iratokban található tényektől. A 
Bibliát jól ismerő emberekben ellenérzést váltanak ki a regény feltételezései, valamint az a készítői hozzáállás, 
amely nem hajlandó feltüntetni sem a könyvön, sem a filmen, hogy a történet csupán fikció, a művészi szabad-
ság szüleménye. Bár a könyv állításai könnyen cáfolhatók, a tájékozatlan lelkekben okozott károk azonban fel-
mérhetetlenek. Jézus Krisztusról a legfontosabb, életbevágó (és örökéletbevágó) örömhír, hogy meghalt és fel-
támadott érettünk, helyettünk, miattunk. Mindaddig, amíg nem ismerjük fel vagy nem ismerjük el ezt az öröm-
hírt, amíg Jézus nevét bulvár szenzációhoz használjuk, élete történetét meghamisítjuk, addig nem találtuk meg a 
lényeget, addig a Gonosz örülhet hiszékenységünknek, mert sikeresen elterelte a figyelmünket. Ne hagyjuk ma-
gunkat becsapni, tévútra vezetni, legyünk igényesek, ismerjük meg Jézust úgy, ahogyan Ő szeretne bemutatkoz-
ni nekünk, valamint úgy, ahogyan az Őt személyesen ismerő szemtanúk örökítették meg számunkra a Szentírás-
ban, mint életünk Urát és Megváltóját. 
 
Íme néhány állítás és a szembeállított tények: 
 
Állítás: Nagy Konstantin a 4. században ezerszámra semmisített meg dokumentumokat, amelyek állítólag a 
halandó Jézusról számoltak be. A császár megbízásából a római írótermekben meghamisították a Bibliát. 
Tény: Nagy Konstantin nem csak hogy nem semmisített meg Jézusról szóló dokumentumokat, hanem épp ellen-
kezőleg, írótermeiben sokszorosíttatta azokat, mert azt megelőzően a súlyos keresztyénüldözések idején (külö-
nösen Diocletianus császár alatt) sok újszövetségi kéziratot pusztítottak el. 
 
Állítás: Leonardo da Vinci tudta, hogy Magdalai Mária Jézus felesége volt. Utolsó vacsora c. festményén ezért 
a Jézus jobbján látható személy valójában nem János, hanem Mária. Leonardo ilyen „kódolt” formában hozta 
az utókor tudomására ezt a titkot (innen a regény eredeti – és a magyarban is átvett – címe). 
Tény: A művészettörténészek csak fejüket csóválják, hiszen egy képnek, amelyet Jézus utolsó vacsorája után 
csaknem 1500 évvel festettek meg, nincs hiteles történeti jelentéstartalma, hanem csak alkotójának felfogását 
tükrözi. Ezt hívják művészi szabadságnak. Egyébként a kép a korabeli reneszánsz szokásoknak megfelelően áb-
rázolja a jelenetet. Leonardo tanulmányi vázlatai alapján egyértelműen kiderül, hogy a kérdéses alak János 
apostol. 
 
Állítás: A „Szent Grál” a középkori legendákban az utolsó vacsora kelyhe, valójában egy személy, mégpedig 
Magdalai Mária méhe a „kehely, amely Jézus Krisztus királyi vérét hordozta” (362. o., A Da Vinci kód), vagyis 
Jézus leszármazottját. 
Tény: A kor gondolkodásától nem volt idegen, hogy zsidó rabbinak felesége legyen. Miért titkolták volna ezt 
Jézussal kapcsolatban az evangéliumok? Azonban figyeljük meg Magdalai Mária nevét! Magdala nem család-
név, hanem egy – a Genezáret tavának nyugati partján fekvő – település neve. Egy olyan kultúrában, amely nem 
ismerte a családnév fogalmát, az azonos nevű, férjezetlen nőket földrajzi megjelölésekkel, a férjezetteket férjük 
nevével különböztették meg egymástól. Ha Magdalai Mária Jézus házastársa lett volna, akkor ugyanúgy azono-
sították volna őt, mint pl. Johannát („Johanna, Kuzának… felesége” – Lk 8:1-3), azaz mint Mária, a Jézus fele-
sége, és nem földrajzi helymegjelöléssel. „Sehol sincs olyan bizonyíték, adat, amely igazolná, hogy Jézus nős 
volt.” (Darell Bock, dallasi teológiai professzor) 
 
Michael Welte szövegkutató professzor (Münsteri Egyetem) megállapítása: „Nem találkoztam egyetlen olyan 
irattal sem, melynek szövege arra kényszerítene minket, hogy más képet alkossunk Jézusról, mint ami számunka 
az Újszövetségből oly jól ismert. Valamennyi ránk maradt újszövetségi szöveg – márpedig ide tartoznak a több, 
mint 5000 (eredeti nyelvű) kéziratleleten kívül a különböző más nyelveken készült korai fordítások, valamint az 
egyházatyák írásaiban fellelhető újszövetségi idézetek is – ugyanazt a képet közvetíti Jézusról: a világ megfeszí-
tett és feltámadt Uráét és Megváltójáét!” 
 

(Az írás Alexander Schick: Jézus Krisztus, Leonardo da Vinci és a Szent Grál c. cikkének  
felhasználásával készült. Magyarul megjelent az Ethos c. folyóirat 2005/4. számában.) 
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Anyakönyvi hírek 
 

Keresztségben részesült Öcsödön 
áprilisban 

1. Farkas László Győző 
májusban 

2. Molnár Maxim 
 

Konfirmációi fogadalmat tett Öcsödön 
májusban 

1. Cseri Nóra 
2. Dezső Dávid 
3. Dezső János 
4. Kása Edina 
5. Losonczi Nikolett 
6. Rab Helga 
7. Szvoboda Kinga 
 
Öcsödön temettük el 

áprilisban 
10. Tóth Lajosné, Jordán Zsuzsanna, 81 évet élt, 

májusban 
11. Polyák Miklós, 68 évet élt testvéreinket. 
 
Kunszentmártonban temettük el  

áprilisban 
2. Bagi Pál, 71 évet élt testvérünket. 

_________________________________________ 
 

Emlékharang szólt Öcsödön 
 

áprilisban 
Enyedi Antalné, Győrbíró Margit halálának 1. évfordulóján, 
Zubor Károly halálának 5. évfordulóján, 
Nádudvari István halálának 3. évfordulóján, 

májusban 
Polyák Miklósné, Rónyai Erzsébet halálának 5. évfordulóján, 
Ambrus Antalné, Demjén Jusztina halálának 11. évfordulóján. 
 

„Áldjad lelkem az Urat!” (Zsolt 103:1.) 
 

 

Gyülekezeti hírek, események 
 

• Húsvéti rajzversenyt hirdettük a gyerme-
kek részére. Sok szép munka érkezett 
Öcsödről és Mezőhékről is. Minden nevező 
ajándékot kapott. A rajzokból kiállítást ren-
deztünk az öcsödi és a mezőhéki templom-
ban.  
 
• Május 03-án számvizsgálat volt Öcsödön 
és Kunszentmártonban. Az egyházmegyei 
számvevő mindent rendben talált könyvelé-
seinkben. 
 
• Május 11-én Berekfürdőn lelkész-
gondnoki értekezleten vettünk részt, ahol 
találkoztunk Főtiszteletű Dr. Bölcskei Gusz-
táv püspök úrral. 
 
• Május 18-án ünnepi Istentiszteleten vet-
tünk részt Tiszasason, ahol hálát adtunk 
azért, hogy a gondunkat viselő Isten megőr-
zött és oltalmazott mindannyiunkat az árvíz 
elől. E hálaadásunk Dr. Beer Miklós, a Váci 
Egyházmegye püspöke és Dr. Bölcskei 
Gusztáv, a Magyarországi Református Egy-
ház zsinati püspök elnöke részvételével tör-
tént. 
 
• Május 28-án 7 fiatal konfirmált Öcsödön, 
néhány hét múlva pedig felnőttek konfirmá-
ciójának lehetünk tanúi. 
 

 
„Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő 

Szentlélek temploma, amit Istentől kaptatok, és ezért 
nem a magatokéi vagytok? (1Kor 6:19.) 

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

 

KONFIRMÁCIÓ – ÖCSÖD, 2006. 
 

A Heidelbergi Káté 1. kérdés felelete: Mi néked életedben 
és halálodban egyetlenegy vigasztalásod? 
Az, hogy testestül-lelkestül mind életemben, mind 
halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges 
Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő a 
drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, s 
engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és 
úgy megőriz, hogy Mennyei Atyámnak akarata nélkül egy 
hajszál sem eshetik le fejemről. Sőt inkább minden 
üdvösségemre kell hogy szolgáljon. 
Ezért Szentlelke által engem az örök élet felől biztosít és 
szív szerint késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl 
Őneki éljek. 
 



 

Egyházfenntartói  
hozzájárulás 2006. 

 
„…a jókedvű adakozót szereti  

az Isten.” (2Kor 9,7) 
 

Ajánlott összeg: 2500 Ft/fő/év. Sze-
retnénk folytatni a felújítási és kor-
szerűsítési munkákat a templomon, 
a gyülekezeti házon, valamint a 
parókián.  
Adományokat továbbra is köszö-
nettel elfogadunk és Isten iránti 
hálával köszönjük meg egyház-
fenntartóink hűségét! 

 

Humor 
 

 Az oroszlán megszólítja az őzet: 
- Ma te vagy az étlapomon! 
- Lehetséges lenne, hogy előbb hazamenjek és elbúcsúzzam a családom-
tól? 
- Lehetséges… - felelte az oroszlán. 
Másnap a rókán volt a sor. 
- Lehetséges, hogy előbb elintézzek még egy pár üzleti ügyet? 
- Lehetséges… - felelte az oroszlán. 
- Nyuszika, ma te vagy az étlapomon! – szólt a harmadik nap az állatok 
királya. 
- És nem lehetne engem törölni onnan? 
- Lehetséges… - felelte az oroszlán. 

 
 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK RENDJE 
 

május 31. szerda 17 óra Istentisztelet – úrvacsorai előkészítő – Kunszentmárton 
június 01. csütörtök 16 óra Istentisztelet – úrvacsorai előkészítő – Öcsöd  
június 02. péntek 16 óra Istentisztelet – úrvacsorai előkészítő – Öcsöd  

9 óra Ünnepi Istentisztelet – Úrvacsora – Öcsöd  
11 óra Ünnepi Istentisztelet – Úrvacsora – Kunszentmárton  
15 óra Ünnepi Istentisztelet – Úrvacsora – Mesterszállás  

június 04. Pünkösdvasárnap 

16 óra Ünnepi Istentisztelet – Úrvacsora – Mezőhék  
9 óra Ünnepi Istentisztelet – Öcsöd  június 05. Pünkösdhétfő 

11 óra Ünnepi Istentisztelet – Kunszentmárton  
 

„…a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” (2Kor 13:13.) 
 
 

A Szentlélek 
 

Azt olvastam, mondta az öregember, hogy Isten teremtette a Földet. 
Azt is olvastam, hogy Jézus megkeresztelkedett egy folyóban. 

A háborúban olvastam arról, hogyan ölelte át egymást két ellenséges katona. 
Nézd csak, szemed előtt ugrál egy ökörszem a farakáson. 

A kórházban tanúja voltam annak, hogyan csókolta meg haldokló feleségét egy férfi. 
Afrikában egy asszony megosztotta velünk kunyhóját és utolsó banánjait. 

Amikor az emberek elnyerték szabadságukat, gyertyát gyújtottak, és sírtak. 
Két házaspár, akik évek óta nem szenvedhették egymást, a templomban kezet nyújtott egymásnak és békét kötött. 

Amikor Krétán jártam, folytatta az öreg, gyertyát és kenyeret ajándékoztak nekem egy istentiszteleten. 
Mindennap felnézek az égre vagy a horizontra, vagy elnézem a tengert és csodálkozom. 

Láttam, amint két gyermek játszik egymással, s a legjobb barátok; az egyik fehér volt, a másik fekete. 
 

Az öregember minden mondat után hosszú szünetet tartott. 
A gyermek nyugtalankodott, és megkérdezte: Mi köze mindennek a Szentlélekhez? 

Ő azonban nem felelt. Szívta a pipáját, és mosolygott. 
Ekkor a gyermek is elmosolyodott. 

 
Részlet Peter Spangenberg: Kicsinyek nagy kérdései c. könyvéből 
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