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Túrmezei Erzsébet: 

Hétköznapok 
húsvéti fényben 

 
„Győzelmet vettél, ó Feltámadott!” 
Minden reggel elénekelhetem, 
s boldog húsvéti fény ragyogja be 
új napom, útam, egész életem 
 
Hisz Jézus Krisztus a Feltámadott, 
jár aznap is előttem és velem. 
Nyomában új szolgálat, feladat, 
új erő vár, új öröm, győzelem. 
 
„Győzelmet vettél, ó Feltámadott! 
Jöhetnek borús és nehéz napok, 
zengve kísér az ének ritmusa: 
a Győzelmes nyomában járhatok. 
 
Jöjjetek, énekeljetek velem, 
és énekelje egész életünk! 
A Győzelmes nyomában járhatunk, 
s vele győztesen célhoz érhetünk. 

 

 

A sziklasír imája 
Én voltam az egyetlen tanúd, Uram!  
Én vagyok az egyetlen őrzője titkaidnak.  
Én, a sivár, a kemény, az érdes külsejű  
lettem megajándékozva egyedül,  
hogy beavass misztériumod teljességébe.  
Mégis, ha bárki kérdezi, hogyan történt,  
azt mondom neki: nem tudom.  

Miért?  
Mert nem a külsőm látott téged,  
hanem a szívem tapasztalt meg.  
Így én is föltámadtam...  

Köszönöm!  

„Mit keresitek a holtak között az élőt?  
Nincs itt, hanem feltámadt.” 

 
          

„A hét első napján pedig ko-
ra hajnalban elmentek a sír-
hoz, és magukkal vitték az 
elkészített illatszereket. A 
követ a sírbolt elől elhenge-
rítve találták, és amikor be-
mentek, nem találták az Úr 
Jézus testét. Amikor emiatt 
tanácstalanul álltak két férfi 
lépett melléjük fénylő ruhá-
ban. Majd amikor megrémül-
ve a földre szegezték tekinte-
tüket, azok így szóltak hozzá-
juk: „Mit keresitek a holtak 
között az élőt? Nincs itt, ha-
nem feltámadt. Emlékezzetek 

vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt: az 
Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttet-
nie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az 
ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegy-
nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Ja-
kab anyja, Mária és más, velük lévő asszonyok elmondták mindezt 
az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és 
nem hitek nekik. (Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor 
behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment és csodálkozott 
magában a történteken.)”  

/Lukács evangéliuma 24:1-12/ 
  
(Kép: Simon András: Győzelem című grafikája) 
 

 

Bűnbocsánat – Új élet – Örök élet 
 

Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? 
 
     Először: feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket részesít-
sen abban az igazságban, amelyet nekünk halálával szerzett; 
     másodszor: az Ő ereje most minket is új életre támaszt fel; 
     harmadszor: Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadá-
sunknak bizonyos záloga számunkra. 
 

(Heidelbergi Káté 45. kérdése) 
 

 

 

 



 

Ünnepi köszöntő 
 

         „Test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli 
a romolhatatlanságot. Íme, titkot mondok nektek: Mindnyájan el fogunk 
változni…, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak ro-
molhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert e romlandó testnek romol-
hatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba… 
Hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus ál-
tal!” 

 (1Kor 15:50-54. 57) 
 

          Tavasz van. Egyre melegebbek a napsugarak, szívesen megyünk ki 
a szabadba. Örömmel tisztítjuk kertjeinket, megszabadítva az elszáradt 
ágaktól, levelektől, hogy még szebb legyen a tavaszi ébredés, a rügyek, 
virágok, zsenge levelek megjelenése. Milyen jó lenne, ha életünk is így 
tudna megújulni, a föld alól is előbújva, kicsiny hajtásként nagy rögöt is 
megemelve… Milyen jó lenne, ha Kedves Szeretteinket, akiket már befo-
gadott a föld, viszontláthatnánk egy titkokat megfejtő, szép napon, valami 
megmagyarázhatatlan csoda nyomán… Óhajunk valóra válhat – erről be-
szél az Ige. Mintha az őszi elaluvás utáni tavaszi ébredésről olvasnánk, 
úgy írja le a feltámadást Pál apostol. Természetes, hogy ősszel, mintha 
meghalna a természet, az életnek szinte minden jelét elrejtik a lombhullató 
fák, a virágok visszahúzódnak a föld színe alá, de csak tavaszig, mert eljön 
az ideje a megújulásnak.  
 
          A bűneset által megrontott életünk, testünk az enyészeté, elhangzott 
fölötte az ítélet: „bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba!” – ennek 
fájdalmas tapasztalata kísér bennünket korokon és nemzedékeken át. Eb-
ből kitörni emberi erő által nem lehet – de ez ítélet alatt maradni sem szük-
séges! „Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát - így szól az én 
Uram, az ÚR -, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen.” (Ez 18:23) 
Van lehetőség a szabadulásra, van kegyelem, van irgalom, van Szeretet, 
amely megtarthat a végsőkön is. A Golgotai kereszten, a Megfeszített 
Krisztusnál van a mi Megváltásunk. S bár romlandó testünknek, mint por-
sátornak, mint őszi lombnak el kell halnia – de közben mi magunk, életünk, 
lényünk lényege ott lesz, ahová szántuk: ha az enyészet számára gyűjtöt-
tünk, ott lesz, ha az örökkévalóság számára vetettünk, ott lesz – az Úr Jé-
zus Krisztus által. Életünk úgy sarjad majd ki, mint a földbe hullott (és el-
halt!) gabonamag – régi ez az élet vagy új? Ez is, az is. Kétségkívül 
ugyanaz – és mégis más: lényegét tekintve ugyanaz, de meg kell újulnia. 
 
          Így újulhatunk meg mi is, még akkor is, ha az életnek minden jele 
megszűnni látszik – akár testi, akár lelki értelemben. Nem emberi teljesít-
mény által, hanem Krisztus Urunk megváltása nyomán. „Én élek, és ti is 
élni fogtok” (Jn 14:19) – mondja Jézus teljes bizonyossággal, mert Ő már 
átélte és megtapasztalta az Atya megdicsőítő, újjáteremtő erejét. Eljön az 
idő, a titkokat megfejtő nap, amikor mindannyiunkat előszólít, hogy ítéletet 
tartson és az Övéit megajándékozza az örökkévalóság áldásaival. De „test 
és vér nem örökölheti Isten Országát” – ezért szükséges nékünk újjászü-
letni már életünkben, s végtelen kegyelme nyomán: majd halálunk után. 
Adjon nekünk elég bölcsességet, elég bizalmat és elég reménységet, hogy 
már ma Reá merjük bízni életünket, halálunkat. Adjon nekünk élő húsvéti 
reménységet és Áldott Feltámadás Ünnepet! Ámen 
 

Péntek Ágnes 

 

FELTÁMADÁS 
 
 

„Ne félj! Én vagyok az 
Első és az Utolsó és 
az Élő: halott voltam, 
de íme élet örökkön 

örökké, és nálam van-
nak a halál és a pokol 

kulcsai!” 
(Jel 1:17-18) 

 
„Ha csak ebben az 

életben reménykedünk 
a Krisztusban, minden 
embernél nyomorul-

tabbak vagyunk.” 
(1Kor 15:19) 

 
„Ámde Krisztus feltá-
madt a halottak közül, 

mint az elhunytak 
zsengéje.” 

(1Kor 15:20) 
 

„Mert ahogyan Ádámban 
mindnyájan meghalnak, 

úgy a Krisztusban is 
mindnyájan életre kel-

nek.” 
(1Kor 15:22) 

 
„Nem szeretnénk, 

testvéreink, ha tudat-
lanok lennétek az 
elhunytak felől, és 
szomorkodnátok, 

mint a többiek, akik-
nek nincs reménysé-

gük.” 
(1Thessz 4:13) 

 
„Mert ha hisszük, 

hogy Jézus meghalt 
és feltámadt, az is 

bizonyos, hogy Isten 
az elhunytakat is 

előhozza Jézus által, 
vele együtt.” 
(1Thessz 4:14) 

 

 



 
 

Anyakönyvi hírek 
 
Eltemettük 

2006. decemberben 
33. Rónyai Erzsébet, 78 

2007. januárban 
Mesterszállás: 
1. Molnár Sándor Józsefné, Kádár Piroska, 74 
Öcsöd: 
2. Rabb Sándor, 86 
3. Szilágyi Sándor, 82 

februárban 
4. Dóczi Sándorné, Makai Gizella, 79 
5. dr. Tóth Lászlóné, J. Tóth Erzsébet, 61 
6. Kóródi Ferencné, Rónyai Julianna, 73 
7. Jordán Lajos, 85 
8. Berényi István, 71 

márciusban 
9. Varga Erzsébet, 53 
10. Győri András, 84 
 
Kunszentmárton:  

februárban 
1. Tolnai Gábor, 71 évet élt testvéreinket 

______________________________________________ 
 

Emlékharang 
 

2006. decemberben 
Kóródi András halálának 1. 
Pákozdi Ferencné, Dezső Ilona halálának 1. 
Rónyai Ambrus halálának 10. 
Dezső Ferenc halálának 15. 
Kerekes Andrásné, Mészáros Lídia halálának 20. 
Horváth Dezső halálának 12. 
Horváth Dezsőné, Dugár Eszter halálának 1. 

2007. januárban 
Halmágyi Károly halálának 3. 
Komáromi Sándor halálának 10.  
Kiss Lajos halálának 1.  
Makai Károly halálának 32. 

februárban 
id. Makai Imre halálának 26. 
id. Makai Imréné, Pápai Julianna halálának 17. 
ifj. Makai Imre halálának 16.  
Pápai Lajosné, Maróthi Lídia halálának 10. 
Maróthi Julianna halálának 19. 

márciusban 
Dezső Sándorné, Dorogi Lídia halálának 51. 
Pákozdi Ferenc halálának 4. 
Oláh Imre halálának 6. 
Kóródi Gáborné, Izbéki Julianna halálának 4. 
Molnár Sándor halálának 1. 
Aponyi Imréné, Pecz Erzsébet halálának 6. 
Zubor Károly halálának 6. évfordulóján. 
 

 

Anyakönyvi statisztika   
Öcsöd – 2006.  

 
Keresztelés: 10 (6 fiú, 4 lány) 
Konfirmáció: 9 (3 fiú, 6 lány) 
Temetés: 33 (15 férfi, 18 nő) 

 
Kunszentmárton – 2006. 

 
Temetés: 3 (2 férfi, 1 nő) 

 
 

Gyülekezeti hírek 
 

Január 28-án a Kunszentmártoni Kármelita Rend-
házban, az ökumenikus imahét keretén belül kö-
zös imádságon vettünk részt: öcsödi és kunszent-
mártoni reformátusok, illetve római katolikus 
testvérek. Istennek legyen hála ezért a szép alka-
lomért! 
 
Gyermekistentiszteleti foglalkozást indítottunk 
Öcsödön és Kunszentmártonban, a vasárnapi Is-
tentisztelet időpontjával párhuzamosan. (Öcsö-
dön: 9 óra, Kunszentmártonban: 11 óra) Várjuk a 
hittanos gyermekeket, érdeklődőket, családokat! 
 
Minden évben március első vasárnapja: Bibliava-
sárnap, az aznapi perselypénz kötelezően bekül-
dendő a magyar Biblia-kiadás támogatására. 
Öcsödről 6000, Kunszentmártonból 3000 Ft gyűlt 
össze. Köszönet az adományokért. 
 
Kunszentmártonban elkezdtük a parókia-
gyülekezeti ház felújítását: hőszigetelt ablakokat 
vásároltunk részben saját erőből, részben egy-
házmegyei támogatással. A felújítás folytatásához 
minden segítségre szükség lesz. Kérjük a Kedves 
Testvéreket, adományukkal, kétkezi segítségükkel 
járuljanak hozzá elődeink örökségének megőrzé-
séhez, megújításához! 

 
 

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

 

Arany Jánosról (1817-82), aki református 
presbiter is volt, jegyezték föl, hogy már nagy bete-
gen a Lánchídon sétált át. Találkozott egy ismerő-
sével, aki megkérdezte, hogy nem fél-e a haláltól. A 
költő azt felelte: „Nem félek!” Mire az ismerős: 
„Természetes is, hogy egy ilyen nagy ember nem 
fél!” Arany azt válaszolta: „Nem azért nem félek, 
mert nagy ember vagyok, hanem azért nem, mert 
nagy az én Megváltóm!” 

(Megtaláltuk a Messiást) 
  
 



 

Egyházfenntartói járulék 2007. 
 

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

Öcsöd (Mesterszállás, Mezőhék): Ajánlott összeg: 
3000 Ft/fő/év. Szeretnénk folytatni a felújítási és kor-
szerűsítési munkákat a templomon, a gyülekezeti 
házon, valamint a parókián.  
Kunszentmárton: Ajánlott összeg: 5000 Ft/fő/év. A 
Kunszentmártoni Református Egyházközség semmi 
másból, csak az Önök nagylelkű adományából tartja 
fenn magát és épületeit. Amit erre a célra szánunk, 
Isten dicsőségére szánjuk – tekintsük szívügyünknek 
gyülekezetünk életét, fennmaradását! 
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 
 

Egy tinédzser elkeseredetten panaszkodott 
Mark Twain-nek, a híres amerikai írónak: 
           - Rettenetesek a szüleim. Az apámmal például 
még véletlenül sem értjük meg egymást. Állandóan 
veszekszünk. Begyöpösödött, fogalma sincs a modern 
életről! Kibírhatatlan a helyzet. Azt hiszem legjobb 
lesz, ha elköltözöm otthonról, amint csak lehet… 
 - Fiatal barátom – válaszolta az író -, mélyen 
átérzem a helyzetét. Tudja, amikor 17 éves voltam, az 
apám ugyanilyen lehetetlen alak volt. Műveletlen, 
életidegen, önző. De legyen egy kis türelemmel. Tud-
ja, a szülők sajnos nagyon lassan fejlődnek. Tíz évvel 
később ugyanis, mikor 27 éves lettem legalább már 
annyira jutott, hogy néha már egész értelmesen lehe-
tett beszélgetni vele. És mit mondjak? Harmincas éve-
im végén, akár hiszi, akár nem, ha tanácsra volt szük-
ségem, gyakran idős apámhoz fordultam. Hát látja, 
így megváltozhatnak…  

(Mark Twain nyomán) 
 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK RENDJE 
 

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

április 08. Húsvétvasárnap 

15 óra Ünnepi Istentisztelet – Úrvacsora – Mesterszállás  
9 óra Ünnepi Istentisztelet – Öcsöd  április 09. Húsvéthétfő 

11 óra Ünnepi Istentisztelet – Kunszentmárton  
április 15. Vasárnap 16 óra Ünnepi Istentisztelet – Úrvacsora – Mezőhék  

 
Jézus mondja: „…én élek, és ti is élni fogtok.” (Jn 14:19) 

 
 

Ha gyermekem megkérdezi, 
„Mi a feltámadás?” 

meglehetősen tehetetlenül állok a válasz mikéntje előtt… 
 

Gyermekem, az élet oly nagy és tágas, hogy nem lehet felmérni. Látod, festettem neked egy házat, 
amelynek sok szobája van. Az életem is ilyen szoba. Ha egy napon meghalok, elhagyom életem szobáját, de 
ettől még mindig ugyanabban a házban vagyok, amelyben a szobám állt. Az élet nagy házát nevezzük örökkéva-
lóságnak, s a kis szobákat hívjuk az élet idejének. Jézus azt mondta, hogy egy napon már csak az örökkévaló-
ságban, az élet nagy házában leszünk. Én hiszek neki. Hogy milyen az, senki sem tudja, de az élet egészen bizto-
san megújul, egészen más lesz, mint most, tényleg egészen új. Erre hagyatkozom, s ezért vagyok olyan nyugodt, 
ha a halálra gondolok. 

Részlet Peter Spangenberg: Kicsinyek nagy kérdései című könyvéből 
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