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2008. A BIBLIA ÉVE  

 

Megismerem a Bibliát – Egész éven át tartó játékra hívunk kicsit és nagyot! 
(Részletek a 3. oldalon) 

 
 

 
 

Baja Mihály: 
SZENTLÉLEK ISTEN 

 
Szentlélek Isten, szállj le hozzánk, 
Szárítsd fel újra könnyes orcánk. 
S mint egykor őket: tégy azokká, 
Tégy minket is tanítványokká. 
 
Szentlélek Isten, várva várunk. 
Teljék be véled újra házunk, 
Zúgj, mint a szélvész zendülése 
S indul a vérünk lüktetése. 
 
Szentlélek Isten, csüggedezve 
Jöttödre várunk szívrepesve. 
Egymásra nézünk koldus-árván, 
Körültünk hitszegés, csel, ármány. 
 
Ha nem jössz: elbukunk egy szálig. 
Ha jössz: szolgálunk mindhalálig. 
Csendül az ajkunk új Igére 
S beteljesül, mit Ő ígére. 

 

Áldott Pünkösdöt! 
 
         „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 ne-
kik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeru-
zsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Ami-
kor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság és nagy zavar keletke-
zett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöb-
bentek, és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem valameny-
nyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk 
a maga anyanyelvén… halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az 
Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban 
kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolód-
va mondták: Édes bortól részegedtek meg. 
        Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így 
szólt hozzájuk: Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek 
ezt tudomásul, és figyeljetek szavamra! Mert nem részegek ezek, aho-
gyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, 
amiről Jóel így prófétált: Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöl-
tök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányai-
tok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmod-
nak…  
       Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kér-
dezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak? 
Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valameny-
nyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok 
a Szentlélek ajándékát… Akik pedig hitek a beszédének, megkeresz-
telkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hoz-
zájuk.” 

 
(Cselekedetek könyve 2. rész, válogatott versek) 
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Jövel, Szentlélek! 
 

          Pünkösd az egyház születésnapja. Olvastuk, az első pünkösdön 3000 
ember tért meg, és keresztelkedett meg. Ezek nem magányosan, Robinson-
módon élték hívő életüket. „Kitartótan részt vettek az apostoli tanításban, 
a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.” (ApCsel 2,42) 
A Szentlélek egyik iránya felülről lefelé tart, merőleges, vertikális: Istennel 
köt össze. Másik iránya vízszintes, horizontális: embertársainkkal kapcsol 
egybe. Egyedül a hasáb fa is csak füstölög-bűzölög, a pásztortűzben vi-
szont vidáman lobog. Egyedül egy szál búzakalász a viharban eltörik, a 
ringó táblában egymást tartják. Egyedül a hívő élet csak küszködés, a kö-
zösségben igazi öröm. 
 
          „Jövel, Szentlélek Úr Isten, / Töltsd bé szíveinket épen / Mennyei 
szent ajándékkal, / Szívbéli szent buzgósággal, / Melynek szentséges ereje / 
Nyelveket egyező hitre / Egybegyűjte sok népeket, / Kik mondván így éne-
keljenek: / Alleluja! Alleluja! (370. dicséret 1. vers) 
 
          Az együtt-ünneplés reményében, mennyei örömökkel, békességel, 
vigasztalással, szeretettel gazdagon megáldott pünkösd ünnepet kívánunk! 

_______________________________________ 
 

Hitvallás 
 

Heidelbergi Káté 53. kérdés-felelet: Mit hiszel a Szentlélekről? 
 

Hiszem először, hogy Ő az Atyával és a Fiúval egyenlőképpen örök Isten. 
Másodszor, hogy Ő nekem is adatott, engem igaz hit által Krisztusnak és 
minden Ő jótéteményének részesévé tesz, vigasztal és velem marad mind-
örökké. 
 

54. kérdés-felelet: Mit hiszel a keresztyén anyaszentegyházról? 
 

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

______________________________________________________ 
Ez történt 

 
Márciusban: 

 
• Március 02-a Bibliavasárnap volt. Az aznapi perselypénzt a Magyar Bib-
liatársulat részére küldtük el. Öcsödről 6.000,-, Kunszentmártonból 3.000,- 
Ft-ot. 
• Március 08-án húsvéti kézműves foglalkozást tartottunk gyermekek ré-
szére Kunszentmártonban és Öcsödön. 
• Március 16-án, Virágvasárnap Presbiteri Konferencián 
(Törökszentmiklóson) vettek részt gyülekezeteink elöljárói. 
 

Áprilisban: 
 

• Április 11-én részt vettünk a Költészet Napja alkalmából rendezett ün-
nepségen és elhelyeztük a megemlékezés koszorúját. 
 

„… erőt kaptok,  
amikor eljön hozzátok  

a Szentlélek,  
és tanúim lesztek…”  

(ApCsel 1,8) 
 

„Hiszen az Isten országa nem 
evés és ivás, hanem igazság, 

békesség és a Szentlélekben való 
öröm.” (Róm 14,17) 

 
„…testetek a bennetek levő 

Szentlélek temploma, amit Isten-
től kaptatok…” (1Kor 6,19) 

 
„A Lélek gyümölcse pedig: 

szeretet, öröm, békesség, türe-
lem, szívesség, jóság, hűség, 

szelídség, önmegtartóztatás.”  
(Gal 5,22) 

 
„A Pártfogó pedig, a Szentlélek, 

akit az én nevemben küld az 
Atya, megtanít majd titeket 
mindenre, és eszetekbe juttat 

mindent, amit én mondtam nek-
tek.” (Jn 14,26) 

 
„Az Isten Lelkét erről ismeritek 
meg: amelyik lélek vallja, hogy 

Jézus Krisztus testben jött el, az 
Istentől van.” (1Jn 4,2) 

 
„…ha valaki nem születik víztől és 
Lélektől, nem mehet be az Isten 
országába. Ami testtől született, 
test az, és ami Lélektől született, 

lélek az.” (Jn 3,5) 
 

„Maga a Lélek tesz bizonyságot 
lelkünkkel együtt arról, hogy valóban 

Isten gyermekei vagyunk.”  
(Róm 8,16) 

 
„Igyekezzetek megtartani a Lélek 
egységét a békesség kötelékével. 

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

„A reménység pedig nem szé-
gyenít meg, mert szívünkbe áradt 
az Isten szeretete a nekünk ada-
tott Szentlélek által.” (Róm 5,5) 
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Anyakönyvi hírek: 
 

Keresztségben részesült - Kunszentmártonban 
Márciusban: 

1. Bodócs Imre 
2. ifj. Bodócs Imre 
 

- Öcsödön 
Áprilisban: 

1. Izbéki Kitty 
2. Dezső Dorottya 
3. Sándor József 
 

„…tegyetek tanítványokká minden népeket…”  
(Mt 28,19) 

 
Konfirmációi fogadalmat tett 

Kunszentmártonban 
Márciusban: 

1. Bodócs Imre 
 

„Légy hű mindhalálig…” (Jel 2,10) 
 

Eltemettük - Öcsödön 
Márciusban: 

9. Nagy Sándorné, Nagy Krisztina Emília (Ilona), 84 
10. Oláh Lídia, 78  

Áprilisban: 
11. Szombat Sándor, 88 
12. Bende Sándorné, Oskó Erzsébet, 67 évet élt test-
véreinket. 
 

- Kunszentmártonban 

Áprilisban: 
1. Nádudvari Bálint, 50 évet élt atyánkfiát. 
 

„Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás  
nyereség.” (Fil 1,21) 

 
Emlékharang szólt Öcsödön 

Márciusban: 
 

Oláh Imre halálának 7. 
Kóródi Gáborné, Izbéki Julianna halálának 5. 
Aponyi Imréné, Pecz Erzsébet halálának 7. 

Áprilisban: 
Zubor Károly halálának 7. 
Nádudvari István halálának 5. 
Pápai Lajos halálának 1. 
Pápai Lajosné, Maróthi Lídia halálának 12. 
Maróthi Julianna halálának 20. 
Kardos Imre halálának 64. évfordulóján. 
 

„Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről  
nemzedékre.” (Zsolt 90,1) 

Házasságára Isten áldását kérte 
Kunszentmártonban 

 
Áprilisban 

Karsai Tamás és Balogh Katalin 
 

„Tégy engem, mint pecsétet a szívedre”  
(Énekek 8:6) 

__________________________________________ 
 

Megismerem a Bibliát  
 

Újságunk hagyományához híven, ismét van lehetőség a 
játékra. Mostani játékunk a Biblia évéhez kapcsolódik.  

 
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.) 
 

IV. Forduló 
 

Téma: Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 
Feladat: olvassuk el az első 10 részt 

 
Válaszoljunk a következő kérdésekre: 

 
1. Melyik apostol állt ki az első pünkösdön bátran pré-
dikálni? 
2. Ki volt az első vértanú? 
3. Ki volt Tábita? 
 
* Szorgalmi feladat: olvassuk végig Az apostolok cse-
lekedeteiről írott könyvet 
 

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

 
A harmadik forduló nyertese:  

Budai Róbert (Öcsöd) 
Gratulálunk! 

 
 



 

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) 

Humor 
 

Fülészeten:  
- Milyen a hallása?  
- Református vagyok.  
- Nem a vallása, hanem a hallása!  
- Ja, az jó. 

 
Gyerekek:  

- Ti szoktatok imádkozni étkezés előtt?  
- Nem, az én anyám jól főz. 

 

Ünnepi Istentiszteletek rendje 
 

9 óra Ünnepi Istentisztelet, úrvacsora, legátus – Öcsöd  Május 11. Pünkösdvasárnap 
11 óra Ünnepi Istentisztelet, úrvacsora, legátus – Kunszentmárton  
9 óra Ünnepi Istentisztelet, úrvacsora – Öcsöd  Május 12. Pünkösdhétfő 

11 óra Ünnepi Istentisztelet, úrvacsora – Kunszentmárton  
15 óra Ünnepi Istentisztelet, úrvacsora – Mesterszállás  Május 18. Vasárnap 
16 óra Ünnepi Istentisztelet, úrvacsora – Mezőhék  

 
„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.” (Zak 4,6) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

A „Biblia éve” alkalmából az Öcsödi Református Egyházközség 
 

RAJZPÁLYÁZATOT hirdet 
 

„LEGKEDVESEBB BIBLIAI TÖRTÉNETEM” címmel 
 

Pályázók köre: I. óvodás, II. alsó tagozatos, III. felső tagozatos, IV. középiskolás korú gyermekek, ifjak 
Téma: a Biblia bármely története 

Technika: szabadon választott 
Méret: A3 vagy A4 

Leadási határidő: 2008. június 27. (péntek) Református Lelkészi Hivatal, Öcsöd 
A művek hátulján kérjük feltüntetni: a pályázó nevét, címét, életkorát, a kép címét. 

Eredményhirdetés: 2008. szeptember 14. (vasárnap) 9 óra, Református Templom, Öcsöd 
Díjak: minden pályázó ajándékot,  

továbbá minden kategória első három helyezettje értékes rajzfelszerelést kap. 
 

A képeket (lehetőség szerint) keretezve (papír paszpartu) kérjük leadni. 
A beérkezett alkotások mindegyikét kiállítjuk a József Attila Emlékház és Helytörténeti Gyűjtemény termeiben. 

Tervezzük továbbá egy 2009-es falinaptár készítését a legjobban sikerült munkák felhasználásával. 
További információ: Református Lelkészi Hivatal 

 
Várjuk a pályamunkákat! 
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