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2008. A BIBLIA ÉVE  

 

Megismerem a Bibliát – Egész éven át tartó játékra hívunk kicsit és nagyot! 
_________________________________________________________ 

 
Látogasson el honlapunkra: http://ocsodref.fw.hu 

 
 
 

József Attila: 
Én nem tudtam 

 
Én úgy hallgattam mindig, mint mesét 
a bűnről szóló tanítást. Utána 
nevettem is – mily ostoba beszéd! 
Bűnről fecseg, ki cselekedni gyáva! 
 
Én nem tudtam, hogy mennyi szörnyűség 
barlangja szívem. Azt hittem, mamája 
ringatja úgy elalvó gyermekét 
ahogy dobogva álmait kínálja. 
 
Most már tudom. E rebbentő igazság 
nagy fényében az eredendő gazság 
szívemben, mint ravatal, feketül. 
 
S ha én nem szólnék, kinyögné a szájam: 
bár lennétek ily bűnösök mindnyájan, 
hogy ne maradjak egész egyedül.  

_________________________ 
 

Megismerem a Bibliát  
II. forduló 

 
Újságunk hagyományához híven, ismét lesz 
lehetőség a játékra. Mostani játékunk a Biblia 
évéhez kapcsolódik. Még nem késő bekapcso-
lódni! Részletek a 3. oldalon. 
 
A korábbi fordulókkal kapcsolatos információk 
megtalálhatók honlapunkon. 

 

 
„Ezt mondja az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böj-
tölve, sírva és gyászolva! Szíveteket szaggassátok meg, ne 

ruháitokat!” (Jol 2,12-13) 
 

Böjti útmutatás 
 
„(A böjt.) Minél súlyosabban elítéli Krisztus egyháza a 
dobzódást, részegeskedést és minden bujaságot és mértékte-
lenséget, annál buzgóbban ajánlja nekünk a keresztyén böjtöt. 
A böjt ugyanis semmi egyéb, mint a kegyesek önmegtartózta-
tása és mértékletessége, tehát testünknek fegyelmezése, 
fékentartása és megsanyargatása, amit a felmerülő szükség 
szerint vállaltunk magunkra; ezáltal megalázzuk magunkat 
Isten színe előtt és a testtől elvonjuk a táplálást, hogy annál 
könnyebben és szívesebben engedelmeskedjék a léleknek. 
Ezért nem böjtölnek azok, akik ezekkel a dolgokkal nem tö-
rődnek, de azt hiszik, hogy böjtölnek, ha egyszer napjában 
megtömik a hasukat és egy bizonyos vagy megszabott időben 
tartózkodnak bizonyos ételektől azt gondolván, hogy pusztán 
ennek az elvégzésével kedvében járnak az Istennek és jót 
tesznek. A böjt a szentek imádságának és minden erénynek 
támasza. Nem tetszett Istennek (mint láthatjuk a próféták 
könyveiben) az olyan böjt, melyben az ételtől, nem pedig a 
vétkektől tartóztatták meg magukat a zsidók. 
… 
(Milyen legyen a böjt.) Minden böjtnek szabad, önkéntes és 
igazán alázatos lélekből kell erednie és nem az emberek he-
lyeslésének vagy kegyének elnyerésére kell irányulnia, még 
kevésbé arra, hogy azok által akarja az ember a magigazulást 
kiérdemelni. Mindenki azért böjtöljön, hogy a testiséget féken 
tartsa és annál buzgóbban szolgáljon Istennek.” 
 

(II. Helvét Hitvallás) 
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A böjt egyháztörténeti és néprajzi vonatkozásai 
 
 A böjt tágabb értelemben valamilyen okból történő önmegtartóztatást jelent, szűkebb értelemben a táp-
lálkozás korlátozását. Már az ókori görögök, Egyiptom, Mezopotámia és Irán sokistenhívő népei is ismerték a 
böjtölést. A ma is létező keleti vallásrendszerekben: a buddhizmusban és az iszlámban is szigorú böjtölési rend 
van. A Biblia az Ó- és Újszövetségben is több helyen említi a böjtölés különféle formáit. A böjtnek több formá-
ja ismert. Ismeretes a teljes böjtölés (tartózkodás mindenféle étkezéstől), illetve csak a hústól és a zsíros ételek-
től. Lehet böjtölni hosszabb időszakon keresztül, és csak bizonyos napokon. 
 
 A nagyböjt a húsvét előtti hathetes időszak neve. Az előírt böjti napok száma szerint nevezték a nagy-
böjtöt negyvennapos böjtnek is, ami a farsang végét jelentő hamvazószerdától számított töredék hétből (4 nap) 
és a hat teljes hétből jön ki a vasárnapok nélkül, amikor nem böjtöltek (36 nap). A húsvétot megelőző böjt a 
korai keresztyén időkben csak nagypénteken és nagyszombaton volt szokásban. Kr. u. 336-tól már a húsvétot 
megelőző teljes hetet magában foglalta. A negyvennapos nagyböjt fokozatosan alakult ki a IV. századtól. A 
római egyházban a VII. század elején vált szokássá a hamvazószerdával kezdődő nagyböjt. Ez a szokást 1091-
ben II. Orbán pápa iktatta törvénybe. A XVI. század végéig a magyar katolikusoknál ezeken a napokon a hú-
sok, a szalonna és szalonnazsír mellett még a tejtermékek és a tojás fogyasztása is tilos volt. A tej és tojás fo-
gyasztásának tilalma alól a XVII. század elején kapott a magyar katolikusság felmentést a pápától. A XX. szá-
zadban már a disznózsír használatának a tilalmát is feloldották. Ebből is látható, hogy a katolikus egyház böjti 
fegyelme milyen sokat enyhült az idők folyamán. Különösen a II. Vatikáni Zsinat (1962-65) óta. Jelenleg szigo-
rú böjt van a 21-60 éve korúak számára a nagyböjt első napján (hamvazószerdán) és nagypénteken. Ez napi 
háromszori étkezést engedélyez jóllakással és hústilalommal, míg a nagyböjt többi péntekén csak hústilalom 
van érvényben. Az év többi péntekének egykor kötelező hústilalmát másféle önmegtagadással, illetve áhítattal 
lehet helyettesíteni. A nagyböjti étkezéshez a római katolikus lakosság növényi olajat és olvasztott vajat hasz-
nált. Elterjedt böjti eledel volt a korpából készült savanyú leves, a nyers, illetve az aszalt gyümölcsök, a főtt 
tészták és a főzelékfélék. A korai keresztyénség idején a nagyböjt eredeti célja a katekumenek (a keresztség 
felvételére készülők) felkészítése volt, később a cél a bűnbánat, illetve a Lélek felkészítése volt a húsvét ünne-
pére. A nagyböjt tehát a testi-lelki megtisztulás ideje. A nagyböjti bűnbánatot az étkezési tilalmak mellett az 
egyszerűbb ruhaviselet és a zajos-táncos mulatságok tiltása is jellemezte. Római katolikus vidékeken ebben az 
időszakban nem tartottak pl. lakodalmakat sem. 
 
 Az egyházilag meghatározott böjtökön kívül a népi vallásosság a böjtnek több formáját is ismeri. Pl: 
egyénileg vagy kollektíve egy-egy közösség (falu) böjtöt fogadhatott valamely egykori csapás (tűzvész, jégve-
rés, járvány vagy tömeges szerencsétlenség) emlékére azért, hogy meg ne ismétlődjék. Egyéni fogadott böjt 
sokféle lehetett. A szokásos pénteki böjt mellé önmegtartóztatásból még egy napot fogadtak fel hetente valami-
lyen cél elérése érdekében. Pl: a családból valaki beteg lett, akkor annak gyógyulásáért vagy szép haláláért; 
gyermekáldásért vagy éppen ellenkezőleg; valakire böjtöt fogadtak azért, hogy legyen beteg vagy haljon meg. 
Ez az ún. ráböjtölés, ami tulajdonképpen a rontás egyik formája. Úgy tartották, ha valakire igazságtalanul fo-
gadtak böjtöt (rontottak meg), akkor az betegedett meg, aki böjtölt, „visszaszállt rá az átok”. (A ráböjtölés kü-
lönböző formái széles körben ismertek a világ minden részén. E szokás eredete a magyarságnál is a keresztyén-
ség előtt időkben gyökerezik.) 
  

A böjt lehet a fennálló társadalmi, etikai és politikai normák megsértése elleni tiltakozás is. A böjt ezen 
formája az éhségsztrájk, amelyet többször alkalmazott pl. az indiai Mahatma Gandhi.  

 
A nagyböjti ételtől való tartózkodást a reformáció a katolicizmus egyik jelképének tekintette és erőtelje-

sen támadta. Ennek ellenére a nagypénteki protestáns böjt szokásban maradt sok helyen Jézus Krisztus szenve-
dése és halála emlékére. 

 
 Jordán Ágnes 

presbiter, néprajzos 
________________________________________________________________________________________ 
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Anyakönyvi hírek: 
 

Eltemettük 
Januárban: 

1. Jordán Antalné, P. Tóth Lídia, 87 évet élt asszony-
testvérünket. 
 

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

_____________________________________ 
 

Emlékharang szólt 
 

Januárban: 
Rabb Sándor halálának 1.  
Komáromi Sándor halálának 11.  
Makai Károly halálának 34. évfordulóján. 
 
„…és (Isten) letöröl minden könnyet a szemükről…” 

(Jel 21,4) 
_____________________________________ 

 

Ez történt 
 

Januárban: 
Imaheti alkalmakon vettünk részt: 
- 23-án Békésszentandráson, a református gyülekezet 
meghívására. Több felekezet képviseltette magát. Az 
istentisztelet utáni szeretetvendégség alatt volt lehető-
ség beszélgetésre, ismerkedésre. 
- 24-én Öcsödön a református gyülekezeti teremben 
Nt. Dr. Dobos Ágoston (Békésszentandrás) hitünk 
épülésére hirdette közöttünk az Igét.  
- 27-én Kunszentmártonban láttuk vendégül a római 
katolikus és az evangélikus testvéreket. Az alkalmon 
Túri Kiss István plébános úr, illetve a katolikus kórus 
Laurinyecz Pál kántor úr vezetésével szolgáltak mind-
annyiunk örömére. 

Megismerem a Bibliát  
 

Újságunk hagyományához híven, ismét lesz lehetőség 
a játékra. Mostani játékunk a Biblia évéhez kapcsoló-
dik.  

A játék célja, 
hogy minél többen elővegyük régi (vagy beszerezzük 

új) Bibliánkat és kezdjünk el megismerkedni vele, 
mert „boldog, aki olvassa” (Jel 1,3). 

Szabályok:  
A játék több fordulóból áll és bármikor be lehet kap-
csolódni. A régebbi fordulók feladatai megtalálhatók 

a gyülekezet honlapján (http://ocsodref.fw.hu). 
 

A résztvevők között fordulónként kisorsolunk egy-
egy könyvet (Biblia, Énekeskönyv, Gyermekbiblia, 

Bibliai játék, evangéliumi kiadvány, stb.) 
 

II. Forduló 
 

Téma: Mózes 1. könyve 
Feladat: olvassuk el az első 11 részt 

 
Válaszoljunk a következő kérdésekre: 

 
1. Összesen hány gyermeke született Ádámnak és 
Évának? 
2. Hány napig tartott az özönvíz? 
3. Hol kezdték el építeni a bábeli tornyot? 
 
* Szorgalmi feladat: olvassuk végig Mózes 1. könyvét 
 

Beküldési cím: Öcsöd, Juhász Béni u. 3.  
vagy: ocsodref@fw.hu 
Határidő: folyamatos 

 
Az első forduló nyertese: Dezső Dorottya. 

Gratulálunk! 
 

 

Imádkozzunk! 
 

 Urunk, te nem gondoltál magadra, mi önmagunkért aggódunk. Bátor voltál, mi óvatosak vagyunk. Bíz-
tál az érdemtelenekben, mi barátainkban sem merünk megbízni. Megbocsátottad a megbocsáthatatlant, mi 
azoknak tudunk megbocsátani, akik valójában nem is vétettek ellenünk. Urunk, te igaz voltál és nem törődtél a 
látszat-igazsággal. Mi igaznak igyekszünk látszani úgy, hogy félünk az igazságtól. Szelíd voltál, mi törtetők 
vagyunk. Másokat megmentettél, mi magunkat mentjük úgy, ahogy tudjuk. Nem volt hova fejed lehajtanod, mi 
meg bosszankodunk, ha nem tudjuk kényelmünket biztosítani. Urunk, te azt tetted, amit igaznak tartottál, tekin-
tet nélkül a következményekre, mi azt tartjuk igaznak, ami érdekeinket szolgálja. Istent félted, és nem tartottál a 
világtól, mi pedig jobban félünk mások véleményétől, mint Isten ítéletétől. Te felvetted a keresztet, mi pedig 
szabadulni igyekszünk attól. Bocsáss meg nekünk, és bocsánatod szabadságában engedd, hogy kövessünk té-
ged. 

Visszhang 
 



 
 

Egyházfenntartói járulék 
2008. 

 

Öcsöd  
(valamint Mesterszállás és Mezőhék):  

3000,- Ft/fő/év 
 

Kunszentmárton:  
6000,- Ft /fő/év. 

 

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

 

Paradicsomi jelenet 
 
Ádám megint alapos késéssel érkezett haza. Éva jelenetet rendez: 
- Az a gyanúm, hogy neked, fiam, biztosan van valakid… 
Mire Ádám: 
- De hát drágám, tudod, hogy te vagy az egyetlen nő manapság a 
Földön… 
Éva zsörtölődve tér este férje mellé nyugovóra… Éjjel Ádám arra 
ébred, hogy felesége az oldalát tapogatja. 
- Mit csinálsz? – kérdezi álmos hangon. 
Éva ingerülten feleli: 
- Na, mit gondolsz, mit? Megszámolom a bordáidat… 

 
Alkalmaink 

 
Vasárnap 9 óra: Istentisztelet - Öcsöd 
Vasárnap 9 óra: Gyermek-Istentisztelet – Öcsöd  
Vasárnap 11 óra: Istentisztelet – Kunszentmárton  
Vasárnap 11 óra: Gyermek-Istentisztelet – Kunszentmárton  
Minden hónap 3. vasárnapja 15 óra: Istentisztelet – Mesterszállás (róm. kat. templomban) 
Minden hónap 3. vasárnapja 16 óra: Istentisztelet - Mezőhék 
Szerda 15 óra: Bibliaóra – Kunszentmárton  
Csütörtök 16 óra: Bibliaóra – Öcsöd  
 

„Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.  
És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje.” (Jn 6,68-69) 

______________________________________________________________________________________ 
 

„Vedd és olvasd” 
 
 Élt az ókorban egy tehetséges fiatalember – ügyvédjelölt –, akinek fő foglalatossága Itália mulatóhelyei-
nek látogatása volt. Hívő édesanyja, Mónika, 30 éven át imádkozott fia megtéréséért. Ambrus, Milánó püspöke, 
nem győzte vigasztalni a síró asszonyt: annyi könnyes imádság nem hangozhat hiába! 
 A régi életétől már megcsömörlött fiatalember egy ízben a szomszéd kertből gyermekdalt hallott. Egyre 
ez ismétlődött benne: „Vedd, és olvasd! Vedd, és olvasd!” Arra gondolt: ki kell nyitnia a Bibliát, amire édes-
anyja annyit kérte. Érdekes módon a Biblia a Római levél vége felé nyílt ki, és a fiatalember ezt olvashatta: 
„Mint nappal illik, tisztességben járjunk: nem dorbézolásban és részegeskedésben… hanem öltsétek magatokra 
az Úr Jézus Krisztus!’ (Róm 13,11-14). Érezte, hogy őt szólította meg Isten. Hamarosan jelentkezett a kereszt-
ségre. Édesanyja boldog volt, hogy ezt megérhette. Fiából az ókor legnagyobb hittudósa lett: Szent Ágoston. 
„Vallomásai” a világ leghíresebb könyvei közé tartozik. (Magyar nyelven is megjelent.) Ebben írja: „Nyugtalan 
a mi szívünk, Uram, mindaddig, amíg Tebenned el nem pihen.”  
 

(Szénási Sándor: Megtaláltuk a Messiást) 
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