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Meddig? 

 
Uram, Teneked sok a Pétered, 
sokak a nagycsütörtök-éjszakáid. 
S olyan kevés a csendes Jánosod, 
aki nem ígér, nem fogadkozik, 
de elkísér egész a Golgotáig. 
 
Mert olyan könnyű azt kimondani 
egy izzó percben: meghalok veled! 
De annyi minden visszahúzna még, 
ha ránk borul a szörnyű éjszaka, 
ha megérint a fagyos lehelet. 
 
Talán csak egy kis gyermek mosolya… 
vagy a hitves könnyfátyolos szeme… 
Susognak a szélben ringó habok: 
a halászbárka, otthon képe hív… 
Ó, legalább búcsúzni kellene! 
 
Hamu alól az életösztön is 
felparázslik. Ó, ilyen hirtelen? 
Egy percre olyan szép lesz a világ, 
átölel minden színe, illata! 
…S már el is hangzott a „Nem ismerem!” 
 
Uram, Teneked sok a Pétered 
sokak a nagycsütörtök-éjszakáid. 
Bár lehetnék egy csendes Jánosod, 
aki nem ígér, nem fogadkozik, 
de hű marad egész a Golgotáig! 
 

Túrmezei Erzsébet 
 
 

Rajzversenyt hirdetünk gyer-
mekek részére. Téma: Húsvét a Bib-
liában. A képek tetszőleges techni-
kával és tetszőleges méretben készít-
hetők. A műveket három korosztály-
ban (óvodás, 1-4. osztályos, 5-8. osz-
tályos) értékeli a zsűri. A legjobbakat 
értékes jutalomban részesítjük. Be-
adási határidő: 2006. április 10. Lel-
készi Hivatal. Az eredményhirdetés és 
díjátadás időpontja: 2006. április 17. 
9 óra, Református Templom, Öcsöd. 

„…feltámadt a harmadik napon, és megjelent…” 
 
          „Eszetekbe juttatom, test-
véreim, az evangéliumot, amelyet 
hirdettem nektek, amelyet be is 
fogadtatok, amelyben meg is ma-
radtatok. Általa üdvözültök is, ha 
megtartjátok úgy, ahogy én hir-
dettem is nektek, hacsak nem 
elhamarkodottan lettetek hívőkké. 
Mert én elsősorban azt adtam át 
nektek, amit én magam is kap-
tam; hogy tudniillik Krisztus 
meghalt a mi bűneinkért az Írá-
sok szerint. Eltemették, és – 
ugyancsak az Írások szerint – 
feltámadt a harmadik napon, és 
megjelent Kéfás-nak, majd a ti-

zenkettőnek. Azután megjelent több, mint ötszáz testvérnek egyszerre, 
akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhuny-
tak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Leg-
utoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a 
legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy 
apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. De Isten ke-
gyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett 
hiábavaló, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, de nem én, 
hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők: így 
prédikálunk, és ti így lettetek hívőkké.”  

(1Kor 15:1-11) 
(Kép: Simon András: Győzelem című grafikája) 
 

 

Események, hírek 
 

* Római katolikus testvéreinkkel együtt imaheti alkalmakon vettünk 
részt Békésszentandráson (január 19-én), Öcsödön (január 23-án) és 
Kunszentmártonban (január 29-én). 
* Megtörtént az újonnan megválasztott presbiterek fogadalomtétele: 
január 29-én Öcsödön, február 05-én Kunszentmártonban. 
* Március 15-i megemlékezést tartottunk Öcsödön és Kunszentmárton-
ban. 
* Húsvéti könyvvásárral várjuk Kedves Testvéreinket az öcsödi és a 
kunszentmártoni gyülekezeti házban. 
* A közelgő parlamenti választások tétjét, fontosságát átérezve, ve-
gyünk részt a döntésben felelősen, ugyanakkor őrizzük meg ünnepeink 
méltóságát. 
 

 

 

 



 

Ünnepi köszöntő 
 
         Pál apostol csodálatos szavai köszöntenek bennünket ez esztendő Húsvétján. 
Milyen jó arról olvasni, hogy a feltámadásnak voltak tanúi. Sokan voltak és közü-
lük sokan még akkor is éltek, amikor az apostol ezt a levelet írta a korinthusi gyü-
lekezetnek. A Feltámadott ugyanis megjelent sokaknak. Sőt, kész mindazoknak is 
átélhetővé tenni feltámadásának csodálatos titkát, akik ezt kérik Tőle. 
 
         „Eszetekbe juttatom…” A korinthusiak között voltak, akik tagadták a feltá-
madást. Pál nekik mondja: eszetekbe juttatom az evangéliumot: minden az Írások 
szerint történt – az Atya akaratából. Ne mondjátok, hogy soha nem hallottátok, 
nem tudtok róla. Ne éljetek úgy, mintha Krisztus feltámadása nem lenne valóság! 
Ekkora örömhírt nem lehet „elfelejteni”, csak szándékosan megfeledkezni róla. 
Lehet, hogy így történt (és történik ma is) a tagadók szívében is? Ha Jézus valóban 
feltámadt és most is él, akkor igényt formál az életünkre – meg kell változnom. 
Egyszerűbb tagadni a feltámadást, mint beengedni életembe a Feltámadottat. Bár-
csak „eszünkbe jutna” mindaz, amit Isten már a szívünkre helyezett egyszer. 
 
         „…megjelent nekem is…” Pál apostolnak nem adatott meg, hogy ott legyen 
az első húsvét hajnalon a nyitott sírnál az asszonyokkal és a tanítványokkal. A 
húsvéti hit azonban nem lehet csupán néhány emberé. Jézus azért halt meg és tá-
madt fel, hogy mindenki tanúja legyen a csodának. Feltámadása után 40 napig 
megdicsőült testben megjelent mindazoknak, akikről az Igében olvasunk. Jézus 
azonban mennybemenetele után is megjelent sokaknak – így mondhatta Pál apos-
tol is: megjelent nekem is. Meg akar jelenni nekünk is, nem kéri, hogy mások hitét 
tegyük magunkévá – megajándékoz bennünket személyes hittel. 
 
         „…hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló…” Nem szeretjük a hiábavaló-
ságot, a pazarlást, a tékozlást, akár pénzről, akár kenyérről, akár tehetségről, akár 
emberi életről van szó. Szomorúan nézzük, ha értékes dolgok, értékes emberek 
„kallódnak el”, azaz nem teljesednek ki, nem töltik be céljukat, nem élnek jó lehe-
tőségeikkel, tehetségükkel. Az ember „Isten képére és hasonlatosságára” teremte-
tett, azaz: Istené. A mi Mennyei Atyánk pedig olyan Isten, aki nem akar elveszíte-
ni bennünket, sőt életünket a legtökéletesebb módon szeretné kiteljesíteni a Vele 
való közösségben. Aki nem tart igényt erre a közösségre, az nem adja meg az 
esélyt magának egy magasabb rendű létezésre, élete legnagyobb lehetőségére 
mond nemet, elherdálja „istenképűségét”, tékozol, pazarol, hiábavalóvá tesz. Pál 
apostol „megragadta” Krisztust és Vele együtt az örök élet reménységét. Hozzánk 
való kegyelme se legyen hiábavaló! 
 
         Húsvét ünnepe: Jézus feltámadásának ünnepe. Engedjük, hogy kegyelme 
győzelmet vegyen immár a mi életünkön is. Legyünk mi is tanúi a Feltámadottnak, 
„jusson eszünkbe” az Ő érettünk hozott áldozata, kérjünk több hitet és hozzánk 
való kegyelmét ne tegyük hiábavalóvá. Így áldja meg Istenünk a mi húsvéti ünnep-
lésünket és ajándékozzon meg bennünket a feltámadás reménységével. Ámen. 
 

Péntek Ágnes 

 

Nagypéntek 
 

„…tövisből font koronát 
tettek a fejére…és  
gúnyolták őt…” 

(Mt 27:29) 
 

„Jézus maga vitte a keresz-
tet, és elért a koponyáról 

elnevezett helyre, amelyet 
héberül Golgotának  

neveznek.” 
(Jn 19:17) 

 
„Három óra tájban Jézus 
hangosan felkiáltott: ’Éli, 
Éli, lamá sabaktáni!’ azaz 
„Én Istenem, én Istenem, 

miért hagytál el engemet?” 
(Mt 27:46) 

 
 „Jézus hangosan felkiál-
tott: ’Atyám, a te kezedbe 
teszem le az én lelkemet.” 

(Lk 23:46) 
 

„Jézus ezt mondta: 
 ’Elvégeztetett!’ 

 És fejét lehajtva kilehelte 
lelkét.” 

(Jn 19:30) 
 

„Amikor eljött a tizenkét 
óra, az egész földön sö-

tétség lett egészen  
három óráig.”  

(Mk 15:33)  
 

„És íme, a templom kárpitja 
felülről az aljáig kettéhasadt. A 

föld megrendült és a sziklák  
meghasadtak.” 
(Mt 27:50-51) 

 
„Amikor a százados, aki 
vele szemben állt, látta, 

hogy így lehelte ki lelkét 
ezt mondta: ’Bizony, ez 
az ember Isten Fia volt!” 

(Mk 15:39) 
 

 

Imádkozzunk! 
 

 Úr Jézus Krisztus, add, hogy szenvedésed megtérésre indítson és minden bűnünk fájdalmat okozzon. 
Őrizz meg Urunk, nehogy újabb terheket rakjunk válladra és újból keresztre feszítsünk bűneinkkel és vétkeink-
kel. Úr Jézus, vésd jól elménkbe a bűn szörnyű valóságát, de ugyancsak mélyítsd el lelkünkben Isten szentségét. 
Tölts el szent félelemmel, hogy világosságodban járjunk és egykor félelem nélkül mehessünk Atyád elé. 
 

Tersteegen 
 
 



 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Öcsödön temettük el: 
2005. decemberben: 

39. Jordán Jánosné, Józsa Mária Julianna 54 évet élt, 
40. Jónás Lajosné, Szántó Mária, 92 évet élt, 
41. Kóródi András, 73 évet élt, 
42. Pákozdi Ferencné, Dezső Ilona, 75 évet élt, 
43. Izbéki Ferencné, Pákozdi Lídia, 80 évet élt, 
44. Molnár Istvánné, Daróczi Lídia, 76 évet élt, 
45. Horváth Dezsőné, Dugár Eszter, 75 évet élt, 

2006. januárban: 
1. Komlós Sándorné, Pápai Mária 84 évet élt, 
2. Behan Imréné, Kovács Ilona, 71 évet élt, 
3. Horváth Lászlóné, Bolyán Lídia, 75 évet élt, 

februárban: 
4. Bolyán Lajos, 68 évet élt, 
5. Oskó Jenő, 70 évet élt, 
6. Balogh József, 65 évet élt, 

márciusban: 
7. Molnár Béla, 86 évet élt, 
8. Erdei Sándor, 78 évet élt, 
9. Molnár Sándor, 64 évet élt testvéreinket. 
 

Kunszentmártonban temettük el 
márciusban: 

1. Szabó Lajosné, Balla Erzsébet, 80 évet élt testvérünket. 
______________________________________________ 

 

Emlékharang 
 

2005. december: 
Révész Lajos halálának 21. évfordulóján 
Révész Lajosné, Zubor Eszter halálának 21. évfordulóján 
Dezső Sándorné, Dorogi Lídia halálának 49. évfordulóján 
Rónyai Ambrus halálának 9. évfordulóján 
Dezső Ferenc halálának 14. évfordulóján 
Radácsi Henrik halálának 10. évfordulóján 

2006. január: 
Komáromi Sándor halálának 9. évfordulóján 
Makai Károly halálának 31. évfordulóján 

február: 
Kovács Istvánné, Skultéti Lídia halálának 1. évfordulóján 
Pápai Lajosné, Maróthi Lídia halálának 10. évfordulóján 
Maróthi Julianna halálának 18. évfordulóján 
Gyalai Gábor halálának 1. évfordulóján (Mestersz-on) 

március: 
Kóródi Gáborné, Izbéki Julianna halálának 3. évfordulóján 
Pápai Károlyné, Rónyai Katalin halálának 5. évfordulóján 
Oláh Imre halálának 5. évfordulóján 
Aponyi Imréné, Pecz Erzsébet halálának 5. évfordulóján. 
 
„…és (Isten) letöröl minden könnyet a szemükről, és halál 

sem lesz többé…” (Jel 21:4) 

 

Anyakönyvi statisztika   
Öcsöd - 2005. 

 
Keresztelés: 18 (5 fiú, 13 lány) 

Esküvő: 1 (tiszta református) pár 
Konfirmáció: 9 (2 fiú, 7 lány) 

Temetés: 45 (15 férfi, 30 nő, átlagéletkor: 73 év) 
 

 

SZÍVEM RÁD VÁR, URAM 
 

Várlak, Uram, de aggódom is, mert nem ismerlek,  
és sokat csalódtam már. 

Várlak, Uram, mert magányos vagyok, de félek is,  
nehogy veled még messzebb kerüljek az emberektől. 
Várlak, Uram, mert hiányzik az ünnep az életemből, 

Uram, várlak, de rettegve gondolok  
az ünnep elmúlásának fájdalmára. 

Várlak, Uram, mert rám nehezedtek a bűneim, de félek,  
hogy tisztaságod mellett még nagyobb lesz a bűntudatom. 

Várlak, Uram, mert fáradt vagyok, de félek is,  
hogy még több szolgálattal bízol meg. 

Várlak, Uram, mert céltalan az életem, és nem tudom,  
hogy te adsz-e igazi célt nekem. 

Várlak, Uram, mert üres a szívem, de nem tudom,  
hogy te töltöd-e be igazán. 
Uram, mégis téged várlak! 

Te adj nyugtalan szívemnek békességet.  
Légy testvérem, s akkor sok testvérem lesz. 

Te adj ünnepet, amely nem múlik el. 
Jöjj tisztaságoddal és tisztítsd meg szívemet. 

Adj szolgálatra kész szívet,  
hogy mindenkiben téged lássalak. 

Add az örök célt a szívembe,  
hogy a földi célokat is neked köszönjem meg. 
Te töltsd be szívemet, s akkor boldog leszek. 

Jöjj, Uram, várlak! 
 

Visszhang 
 

 

„Boldogok…akik az Úrban halnak 
meg…” (Jel 14:13) 

 

J. S. Bach (1685-1750), a világhíres zene-
szerző, élete utolsó idejében vak volt, de – érdekes 
módon – a halála előtt visszanyerte látását. Felesége 
friss rózsákat hozott neki a kertből. Ő mosolyogva 
így szólt: „Szép, de hidd el, kedves, nemsokára sok-
kal szebb színeket fogok látni!” S a szélütött zene-
költő ágyához szólította vejét, s lediktálta utolsó 
énekét: Szent trónod elé járulok,  

Alázatosan Tehozzád.  
Szegény bűnösként kérve, hogy  
Ne fordítsd tőlem el orcád!  

Mire az éneket lediktálta, életét is befejezte. 
(Megtaláltuk a Messiást) 

  
 



 

Egyházfenntartói járulék 2006. 
 

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

Ajánlott összeg: 2500 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! 
 

 

Adója 1%-ával 
 

is segítheti a Magyarországi Református Egyházat. 
Technikai szám: 0066. Köszönjük! 
 

 

Keresztyén humor 
 

Mark Twain, a világhírű amerikai író egy ba-
rátjával beszélgetett a vallásról. 
- Tudod – mondta a barátja -, a Szentírás tulajdonkép-
pen azért van, hogy eligazodást adjon nekünk a hit-
ben. Én nem sok hasznát veszem. A Bibliában olyan 
sok érthetetlen részre bukkanok… 
 Mark Twain hallgatott, majd elgondolkodva 
így felelt: 
- Tudod, engem az érthetetlen bibliai helyek nem ide-
gesítenek. Sokkal több gondom van azzal, amit meg-
értek…   

(Mark Twain nyomán) 

 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK RENDJE 
 

9 óra Istentisztelet – Öcsöd  április 9. Virágvasárnap 
14 óra Istentisztelet – Kunszentmárton  

április 12. szerda 16 óra Istentisztelet – úrvacsorai előkészítő – Kunszentmárton 
április 13. Nagycsütörtök 16 óra Istentisztelet – úrvacsorai előkészítő – Öcsöd  
április 14. Nagypéntek 16 óra Istentisztelet – Passió – Öcsöd  
április 15. Nagyszombat 16 óra Istentisztelet – úrvacsorai előkészítő – Öcsöd  

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

április 16. Húsvétvasárnap 

16 óra Ünnepi Istentisztelet – Úrvacsora – Mezőhék  
9 óra Ünnepi Istentisztelet – Öcsöd  április 17. Húsvéthétfő 

14 óra Ünnepi Istentisztelet – Kunszentmárton  
 

Jézus hív: „Kövess engem!” (Lk 5:27) 
 
 

Kereszthordozás 
 

Jézus mondja: „Ha valaki én utánam akar jönni, 
 tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem.”  

(Mt 16:24) 
 

Carl Gustav Jung, a lelkészcsaládból származó nagy svájci pszichológus, házának egyik abla-
kára a keresztet hordozó Krisztus képét festette. 

- Tudja, ez a legfontosabb, amit meg kell tanulnunk… - mondta egy látogatójának, egy teoló-
giai tanárnak. – Nemrég jártam Indiában és ott döbbentem rá újra erre. Bármely földrészen éljünk is, 
meg kell birkóznunk a szenvedés kérdésével. A távol-keleti ember érzéketlenné igyekszik válni a 
szenvedéssel szemben. Mi, nyugatiak, inkább a legkülönbözőbb testi, lelki és szellemi kábítószerek-
hez folyamodunk. Egyik sem kielégítő megoldás. A szenvedést le kell győzni. Ez csak akkor lehetsé-
ges, ha magunkra vállaljuk. Ezt tanuljuk a keresztet hordozó Krisztustól. 
 

W. Hoffsümmer nyomán (Kötőjeles történetek) 
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