
Református Reménység 

Az Öcsödi Református Egyházközség gyülekezeti lapja • 2005. március • I. évf. 2. szám 

 
Füle Lajos:  

Az eltemethetetlen 
 

Temették ólom-csüggedésbe, 
hitetlenség gyolcsába rakva 
a félelem sivatagába. 
          Harmadnapon feltámadott! 
 
Temették tornyos templomokba, 
szertartások gyolcsai közé, 
imákból készült szemfedője. 
          Harmadnapon feltámadott! 
 
Temették ideológiákba, 
tagadás útszéli árkába, 
tudomány sziklái alá. 
          Harmadnapon feltámadott! 
 
Temették gyilkos hitvitákba, 
szent háborúk szennyes vizébe, 
sötét élet-cáfolatokba. 
          Harmadnapon feltámadott! 
 
Temetgetik ma is… H i á b a . 
Nem rejti el se föld, se ég már, 
szív bűne, vagy ész érve, semmi, 
          mert Ő MAGA AZ ÉLET! 
 
 
„De őt (Jézust) az Isten, miu-
tán feloldotta a halál fájdal-
mait, feltámasztotta, mivel 

lehetetlen volt, hogy a halál 
fogva tartsa őt.” 

(ApCsel 2:24) 
 

„Ha pedig Krisztus nem tá-
madt fel, akkor hiábavaló a mi 
igehirdetésünk, de hiábavaló 

a ti hitetek is.” 
(1Kor 15:14) 

 
„Isten ugyanis feltámasztotta 
az Urat, és hatalmával minket 

is fel fog támasztani.” 
(1Kor 6:14) 

„Feltámadott az Úr!” 
 

Elgondolkodtató statisztika látott napvilágot az 
elmúlt hetekben: tízből heten hisznek Istenben, a 
túlvilágban azonban csak minden második ember 
hisz Európában. Közelebbi adat szerint Magyaror-
szágon a megkérdezettek 73 %-a hisz Istenben (az 
európai átlag 71%), de a túlvilágban már csak 43% 

(az európai átlag 53%). Kell-e a vallás ahhoz, hogy megkülönböztethessük, 
mi a rossz és mi a jó? Igen válaszok: Magyarországon 53% (európai átlag 
43%). Hisz-e abban, hogy az egyházak a jót szolgálják a világban? Igen vá-
laszok: Magyarországon 50% (európai átlag 53%). (Reader’s Digest) 

Az mindenképpen örömteli, hogy az emberek többsége ma is hisz va-
lamilyen felsőbb hatalmasságban, ám a számok azt tükrözik, hogy sokak hite 
nem Isten kijelentésén alapul. Ő ugyanis nem akarja, hogy az ember bűn-
ben, sötétségben, halálban maradjon, ezért küldte el egyetlen Fiát, az Úr 
Jézus Krisztust. „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg 
sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek.” (1Kor 2:9) Elkészí-
tette Isten az Utat Önmagához, hogy ne legyünk többé elszakítva Tőle – és 
egymástól. Lehetséges immár, hogy Vele legyünk mind életünkben, mind 
halálunkban. Pál apostol így tesz bizonyságot erről: „Ki választana el minket 
a Krisztus szeretetétől? ... Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem 
élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem 
hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény 
nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisz-
tusban, a mi Urunkban.” (Róm 8:35.38-39). Mégis voltak és vannak, akik 
nem merik rábízni magukat e vigasztaló és bátorító Igékre. Hozzájuk így szól 
az Úr az apostolon keresztül: „Ha csak ebben az életben reménykedünk a 
Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak (szánalomra méltóbbak) va-
gyunk.” (1Kor 15:19) Majd így folytatja: „Ámde Krisztus feltámadt a halottak 
közül, mint az elhunytak zsengéje.” (1Kor 15:20)  

Mit jelent az idén számunkra Húsvét? A locsolkodók várását/nem vá-
rását? Sütést-főzést, nagytakarítást? Kikapcsolódást? Utazást? Egy kis pi-
henést vagy talán még azt sem? „Kellemes” lesz ez a Húsvét számunkra 
vagy ÁLDOTT, mert már mi is tudjuk, hogy Ő „eltemethetetlen” és már mi is 
valljuk, hogy „aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is fel 
fog támasztani, és maga elé állít.” (2Kor 4:14) Kívánom, hogy minden Ked-
ves Olvasónknak Istentől gazdagon megáldott Húsvét legyen a Feltámadás 
Ünnepe! 

Péntek Ágnes 
__________________________________________________________________________ 

 

HÚSVÉTI JELKÉPEK 
 

is emlékeztetnek bennünket a Húsvét eseményére. A csokoládéfigurák 
közt van a bárány, utalás Isten Bárányára; a tojás: a tojás mészburkán 
kitörő kiscsibe példázza a sziklasírjából új életre támadó Jézust; a nyúl 
emlékeztet arra, hogy Péter és János húsvét reggelén versenyt szaladtak 
az üres sír megszemlélésére. A húsvéti locsolás pedig annak emlékét őrzi, 
hogy az ősegyházban húsvét hajnalán volt az újonnan megtértek megke-
resztelése. 

 

 



Református Reménység 
 

A Húsvét református népi hagyományairól 
 
         Közelgő ünnepünk magyar neve a nagyböjt utáni húsevésre utal. A Húsvét ún. „mozgó ünnep”. Idő-
pontját a Kr. utáni 325-ös níceai zsinat a tavaszi napéj-egyenlőséget (március 21.) követő holdtölte utáni első 
vasárnapban állapította meg. Tehát március 22. és április 25. közé eshet. A nagyhét Virágvasárnappal veszi 
kezdetét.  
 
          A két nagy protestáns egyház (evangélikus és református) a 19-20. századra csak Jézus életének je-
lentős eseményeit, úgymint a Karácsonyt, Virágvasárnapot, Nagypénteket, Húsvétot, Áldozócsütörtököt és 
Pünkösd napját ünnepelte meg kiemelten. A reformátusoknál a Nagyhét a húsvéti úrvacsorára való előkészü-
let, a lelki önvizsgálat ideje. Sok vidéken Nagycsütörtök este vagy Nagypéntek reggel a közeli folyónál, pa-
taknál mosakodtak. E mosakodásról azt tartották, hogy szépségvarázsló, illetve hatékony ellenszere lehet a 
szeplőknek és különféle betegségeknek. A Nagypéntek Urunk szenvedésének és kereszthalálának emlék-
napja, melyet református eleink különös tisztelettel ruháztak fel: gyászöltözetben, vagy legalábbis gyászken-
dőben érkeztek az aznapi istentiszteletre. A református egyházban még a 18. században megszűnt a passió-
éneklés (Jézus kínszenvedéseiről szóló éneklés) szokása. Ennek szövegeit az evangéliumok elbeszéléseiből 
és Jeremiás siralmaiból merítették. A passióéneklést Jézus szenvedéstörténetének felolvasása váltotta fel. E 
napon nem illett nevetni, hangoskodni. Nagypénteken a protestánsok sem ettek húst. A pándi reformátusok 
például ebédre tojást és tejes ételt ettek. A böjt nem vonatkozott azonban a pálinkaivásra! A beregi Tiszahát 
reformátusai közül voltak, akik a nagypénteki böjtöt követően csak a húsvét vasárnapi úrvacsora után vettek 
magukhoz ételt-italt.  
 
          A Nagypéntek volt az állatok ivartalanításának hagyományos ideje is. (A Kerekes-zugban lakó Jordán 
nagyapámhoz is kocsiszámra hordta aznap a közeli kungyalusi határrészek – Körtvélyes és Sós-major – ka-
tolikus cselédsége birkáit, disznóit heréltetni még a két világháború közötti időben.) Bizonyos vidékeken Hús-
vétvasárnap történt a határjárás. Ennek a szokásnak egyházi külsőségei is voltak, hívek és a lelkész együtte-
sen vonultak ki és közösen imádkoztak, de célja a tavaszi vetések mágikus védelme volt, illetve az, hogy a 
szűkebb közösség fiatalabb tagjai is megismerhessék a falu határjeleit. 
 
          Húsvéthétfő már a profán emberi örömök ünnepe. Bod Péter, a 18. században élt tudós református pap 
és egyházi író e nappal kapcsolatban a következőképpen fogalmaz: „Jó anyának rossz leánya.” A húsvéti 
locsolkodás alapja a víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit. Mások szerint a locsolkodás kifeje-
zetten erotikus célzatú. Mindezek mellett ne feledjük az ókeresztyén hagyományokat sem, hiszen Húsvét 
hajnalán történt meg a hitre jutottak vízbemerítéssel vagy leöntéssel való megkeresztelése. Református vidé-
keken ismertek voltak a húsvétköszöntő versek, melyekben házakhoz járva, részint az ünnepet, részint a lo-
csolkodást emlegették. Például: 
   Adjon a jó Isten boldog ünnepeket! 
   Mindenféle jókkal lásson el titeket! 
   Az öreg nagyapám ily köszöntőt hagyott, 
   Örvendjetek vígan, Jézus feltámadott. 
   Öröm ez tinéktek, énnekem és másnak, 
   De én is örülök a hímes tojásnak. 
   Adjanak hát nékem néhány piros tojást, 
   Hogy jó kedvvel menjek az utamra tovább! 
      (Hajdúhadház) 
 
          A locsolás jutalma országszerte az étellel, itallal kínáláson felül a piros vagy hímes tojás. A tojás az 
életnek, az újjászületésnek a szimbóluma. Ahogyan a tojásból új élet kel ki, úgy támadt fel Krisztus is szikla-
sírjából. A húsvéti tojás piros színe Krisztus kiontott vérére emlékeztet. Jóllehet mára a piros tojás liturgikus-
szimbolikus jelentése elhalványodott, és profán ajándékozás lett belőle. A húsvéti tojások festése a kémiai 
festékek elterjedése előtt a természetben fellelhető anyagokat használták. Leggyakrabban hagymalével fes-
tettek. 
 
          Húsvétvasárnap és –hétfőn már ismét lehetett táncolni, bálokat tartani. 
A húsvéti ünnepkör hagyományvilágából mára megmaradt a húsvéti locsolkodás, a hímes tojás és az ajándé-
kozás szokása, illetve a jellegzetes húsvéti ételek: a sonka és a főtt tojás fogyasztása. 
 

Jordán Ágnes 
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Anyakönyvi hírek 
2005. február 

 
Eltemettük: 
  3. Dezső Sándorné, Rónyai Jolán 97 évet élt  
  4. Jónás Lajosné, Gere Etelka 74 évet élt  
  5. Gyalai Gábor 27 évet élt (Mesterszállás) 
  6. Vass Imréné, Nádi Julianna 93 évet élt  
  7. Kovács Istvánné, Skultéti Lídia 58 évet élt  
  8. Erdei Benjáminné, Gál Lídia 80 évet élt  
  9. Tóth Lajosné, Murányi Lídia 76 évet élt  
 

„Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja, 
és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket 

minden nyomorúságunkban.” (2Kor 1:3-4) 
_______________________________________________ 

 
Emlékharang 

Január: 
Komáromi Sándor halálának 8. évfordulóján 
Makai Károly halálának 31. évfordulóján 
 
Február: 
Pápai Lajosné, Maróthi Lídia halálának 9. évfordulóján 
Maróthi Julianna halálának 16. évfordulóján. 
 

 

HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR 
 

Hamvazószerdával  kezdődik a 
Húsvét előtti 40 napos nagyböjti 
időszak. A Húsvét előtti időszak 
hat vasárnapját az Úr szenvedései 
emlékezetére szenteljük. Ugyan-
akkor a nagyböjt 40 napja utalás 
egyfelől a zsidó nép 40 évig tartó 
pusztai vándorlására, másfelől 
Jézus 40 napos böjtjére. 
Virágvasárnap a Nagyböjt hatodik 
vasárnapja - Jézus jeruzsálemi 
bevonulása emlékére. Ezt követi a 
Nagyhét, amelynek kiemelkedő 
napjai: 
Nagycsütörtök, az Úrvacsora sze-
reztetésének emléknapja, 
Nagypéntek, az Úr Jézus kereszt-
halálának ünnepe, 
Nagyszombat, Jézus sírban pihe-
nésének napja, 
Húsvét két napja – Jézus feltáma-
dásának ünnepe, 
Áldozócsütörtök – Jézus menny-
bemenetelének ünnepe (Húsvét 
után 40 napra). 

 
 

IMÁDKOZZUNK! 
 
Uram, tégy engem békességed eszközévé, 
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek  
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, 
hogy összekössek ott, ahol széthúzás van, hogy 
reménységet ébresszek ott, ahol kétségbeesés 
gyötör, 
hogy örömöt hozzak oda, ahol gond tanyázik. 
Ó, Uram, segíts, hogy ne arra törekedjem, 
hogy megvigasztaljanak, 
hanem hogy én vigasztaljak, 
ne arra, hogy megértsenek, 
hanem hogy én legyek megértő, 
ne arra, hogy szeressenek, hanem hogy én 
szeressek. 
Mert aki ad, az kap, 
aki elveszti magát, az talál, 
aki megbocsát, az nyer bocsánatot,  
és aki meghal, az ébred fel örök életre. Ámen. 
 

Assisi Szent Ferenc 
 

Jézus mondja: 
„Aki meg akarja tartani életét, az elveszti, 

aki pedig elveszti életét énértem, 
az megtalálja azt” (Mt 16:25) 

 

Legyen mindenkinek saját Bibliája! 
 

Egykor ez lehetetlen kívánság lett volna: A X. században 
Szent Gallen kolostorában kétszáz bárány bőrét készítették ki, hogy 
a teljes Szentírás ráférjen. Az egyik apátság 70 aranyguldenért vett 
egy Bibliát, amikor egy hízott marha ára két gulden volt. A papír-
gyártás feltalálása tette egyre olcsóbbá a Bibliát. De még 1790-ben 
is eléggé borsos ára volt, amikor a 8 éves Mary Jones, egy wales-i 
(Anglia) szegény szövőmunkás leánykája elkezdett spórolni a Bibli-
ára. Amikor fillérjeiből már egy márka lett, útra kelt a 40 km-re fekvő 
városkába a remélt Bibliáért. A lelkészt egyfelől mosolyra késztette 
a csekély összeg, másfelől megrendítette a kislány forró vágyódása, 
hosszú gyaloglása, kitartó spórolása. Így neki ajándékozta azt az 
egy Bibliát, amit valaki másnak rendelt meg. Ez az élmény adott a 
lelkésznek ihletést a Brit és Külföldi Bibliatársulat megalapításához. 
Ez célul tűzte ki a Biblia olcsó áron való eljuttatását a világ minden 
népe számára. Hazánkban is sok évtizeden át működött a Brit és 
Külföldi Bibliatársulat, segítve és anyagilag is támogatva a Biblia 
magyarországi terjesztését. Idén ünnepeljük az újfordítású Biblia 
megjelenésének (1975) a harmincadik és revideálásának (1990) a 
tizenötödik évfordulóját. Március első vasárnapja hagyományosan 
Bibliavasárnap egyházunkban. 

 
„A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a 
megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes le-

gyen az Isten embere, minden jócselekedetre felkészített.”  
(2Tim 3:16-17) 

 



 

Egyházfenntartói hozzájárulás 2005. 
 

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

Ajánlott összeg: 2000 Ft/fő/év. Szeretnénk folytatni a 
felújítási és korszerűsítési munkákat a templomon, a 
gyülekezeti házon, valamint a parókián.  
Adományokat továbbra is köszönettel elfogadunk és 
Isten iránti hálával köszönjük meg egyházfenntartóink 
hűségét! 

 

Keresztyén humor 
 

- Uram, add, hogy nyerjek a lottón! – kéri Mó-
zes. 

- … 
- Uram, add, hogy nyerjek a lottón! 
- … 
- Uram, add, hogy nyerjek a lottón! 
- Mózes! Vegyél már egy lottót! – szól az Úr. 

 

Gyülekezeti alkalmaink: 
Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan.” (Mt 11,28) 

 
▪ kedd 14 óra: Áhítat - Idősek Otthona 
▪ csütörtök 16 óra: Bibliaóra – Gyülekezeti terem 
▪ szombat 16 óra: Ifjúsági Bibliaóra – Gyül. terem 
▪ vasárnap 9 óra: Istentisztelet - Templom 
▪ Mezőhék: ünnepi rend 
▪ Mesterszállás: ünnepi rend 

 

Rejtvény 
 
Jézus egyik tanítványának neve. Más néven: Iker vagy „hitetlen”. 
Utóbbi nevére rácáfol a Jézussal való találkozásakor. Olvasha-
tunk róla János evangéliuma 20. részében a 24. verstől. A meg-
fejtés beküldendő: 2005. március 31-ig a Lelkészi Hivatalba. A 
helyes megfejtők között kisorsolunk egy bibliai társasjátékot. 
Köszönjük a megfejtéseket! Előző számunk nyertese: Sándor 
József, Köztársaság u. 45. Gratulálunk! 

 
 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK RENDJE 
 

március 24. csütörtök 16 óra Bűnbánati Istentisztelet – Nagycsütörtök 
március 25. péntek 16 óra Nagypénteki Istentisztelet – Passió 

9 óra Ünnepi Istentisztelet – Úrvacsora - Legátus 
10.30 óra Ünnepi Istentisztelet – Úrvacsora – Idősek Otthona 
15.30 óra Ünnepi Istentisztelet – Úrvacsora - Mezőhék 

március 27. Húsvétvasárnap 

16.30 óra Ünnepi Istentisztelet – Úrvacsora – Mesterszállás 
március 28. Húsvéthétfő 9 óra Ünnepi Istentisztelet 

 
Így szól az Úr: „Hallgassatok rám, és élni fogtok!” (Ézs 55:3) 

 
 

„Képzeljük el, hogy valami okból – teszem azt egy gázlámpaoszlop miatt – nagy felbolydulás támad az 
utcán. Befolyásos emberek le akarják azt dönteni. Előkerül egy szürke csuhás szerzetes is, aki nem más, 
mint a középkor szelleme, és egy skolasztikus filozófus száraz modorában elkezd magyarázni: «Minde-
nekelőtt is, testvéreim, vegyük fontolóra, hogy miben áll a Világosság értéke! Mert ha a Világosság jó 
önmagában...» S ekkor – némiképp menthető okokból – a szerzetest leütik. Az emberek mind a lámpaosz-
lophoz rohannak, tíz perc alatt ledöntik, és hol ide, hogy oda szaladgálva gratulálnak egymásnak a kö-
zépkor szellemét félresöprő tetthez. Ám ahogy múlik az idő, kiderül, hogy nem is olyan egyszerű a dolog. 
Voltak, akik azért döntötték le a lámpaoszlopot, mert villanyvilágítást akartak, másoknak a vasra volt 
szükségük, voltak, akik a sötétséget akarták, mert gonoszak voltak tetteik. Egyesek azt gondolták, hogy 
a gázlámpa nem világít eléggé, mások meg azt, hogy túlságosan is világít, voltak, akik azért cselekedtek, 
mert össze akarták zúzni a helytartóság gépezetét, mások meg azért, mert össze akartak zúzni valamit. 
És az éjszakában dúl a háború, és senki sem tudja, hogy kit csépel. Így azután – fokozatosan és elkerül-
hetetlenül – ma, holnap vagy holnapután visszatér a meggyőződés, hogy a szerzetesnek végeredményben 
igaza volt, mert attól függ minden, hogy miben áll a Világosság filozófiája. Csakhogy amit megvitathat-
tunk volna a gázlámpa fényénél, azt most a sötétségben kell megvitatnunk.” 

 
Gilbert Keith Chesterton 

(Részlet az Eretnekek című könyvből) 
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