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Kunszery Gyula: Húsvéti fák 
 

Azon a vasárnap 
ujjongtak a pálmák, 
mert a megváltásnak 

messiási álmát 
valósulva látta 

Jeruzsálem népe; 
jött Jézus… lepleket 

dobtak le elébe, 
s lengettek fölötte 
büszke pálmaágat, 
azon a vasárnap. 

 
Akkor, csütörtökön 

a szelíd olajfák 
karcsu ágaikat 

lankadatlan lehajták, 
mert a Getsemane- 

kertben gyötrelemmel 
vért verejtékezett 

egy magányos ember, 
vére szétfolyott a 
fekete rögökön, 

akkor csütörtökön. 
 

Azon a pénteken 
szomorú szél susog, 
búsan hajladoztak 
bánatos cédrusok, 

mert fönn a Golgotán 
cédrusfából ácsolt 

kereszten függött egy 
véresre korbácsolt, 

meggyötört, megkínzott 
kihűlt, sápadt tetem, 

azon a pénteken. 
 

S a másik vasárnap 
úgy pirkadat tájba’ 

kivirult a világ 
valamennyi fája, 
északi fenyőktől 

délszaki pálmákig 
mind üdén kizöldel, 

lombot hajt, virágzik, 
mert halottaiból 

Jézus im feltámadt 
ezen a vasárnap! 

 

 
Áldott  

Feltámadás Ünnepet  
kívánunk 

minden Kedves 
Olvasónknak! 

 
 
 
 

     „Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, 
amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, 
amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha 
megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak 
nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősor-
ban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy 
tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások sze-
rint. Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltá-
madt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 
tizenkettőnek. Azután megjelent több, mint ötszáz testvér-
nek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, 
néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakab-
nak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, 
mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a 
legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem va-
gyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem 
Isten egyházát. De Isten kegyelméből 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.” 

 
(1Korinthus 15,1-11) 
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Ünnepi gondolatok 
 

     Húsvét reggelén halottsirató, halottat gondozó asszonyok sietnek Jézus sírjá-
hoz. Mentségük: ők akkor még nem tudhatták, mi történt az ünnep hajnalán. 
Igaz, amit Jézus erről előre megmondott, azzal sem számoltak! 
     Kétezer évvel a diadalmas húsvét után nagyon sok az ilyen „sírgondozó ke-
resztyén”! Mindig temetnek, mindig búcsúznak. Hosszú veszteséglistákat sorol-
nak, s a halált tartják az élet legnagyobb hatalmának. Halottaikat „örök nyuga-
lomra” helyezik… Mintha soha nem hallottak volna a húsvéti evangéliumról. 
     Pedig Jézus előre közölte halálból való feltámadását. S amikor sorra elveszít-
jük szeretteinket, s mi magunk is a temető felé haladunk, egyre jobban kell fi-
gyelnünk arra, amit Ő mondott! Arra, hogy húsvét az élet diadala, az Isten ha-
talma. Egyfelől megfoghatatlan és lehetetlen, másfelől mégis igaz. Istennél le-
hetséges. A Teremtő ura maradt a világnak, a halálnak is, ezért tudta fiát kira-
gadni a halál markából. Nincsen többé ott, nincs a sírban, feltámadt! Él! Élő Ura, 
élő Jézusa van a mai keresztyéneknek is. Hiszen senki más, mint épen Ő hallgat-
ta és hallgatja meg imádságainkat, senki más, éppen Ő bocsátotta és bocsátja 
meg bűneinket. Ő adott s ad erőt, hogy tásainknak megbocsássunk, vagy tőlük 
bocsánatot kérjünk. 
     Aki Nagypénteken meggyászolja az érte is szenvedő megváltó keserves kín-
halálát, s őszinte bűnbánatra jut tettei és mulasztásai miatt, hallja meg és értse 
meg: azokra bocsánatot már az élő Jézustól, a feltámadottól kap! 

(Zászkaliczky Pál) 
_________________________________________________________ 

 

Ez történt 
decemberben 

• 6-án részt vettünk az újonnan megválasztott tisztségviselőkkel megalakuló 
Egyházmegyei Közgyűlésen, Mezőtúron. Isten adjon bölcsességet az új és a 
megújított tisztségviselőknek! 
• 7-én a Kézdi-Orbai testvér-Egyházmegye (Erdély) küldöttségének tagjaként 
Puskás Ferenc (Kisborosnyó) érkezett hozzánk és végzett szolgálatot Öcsödön és 
Kunszentmártonban. Isten áldása kísérje további szolgálatait! 
• 14-én Adventi hangversenyünkön Öcsödön fellépett a Túrkevei Chorda Kórus. 
Köszönjük felemelő szolgálatukat! 
• 20-án Öcsödön Adventi játszóházba hívtuk a gyermekeket. Nagy érdeklődés-
nek örülhettünk, kézimunkáztunk, játszottunk, énekeltünk, zenét hallgattunk. 

januárban 
• Imaheti ökumenikus istentiszteleteken vehettünk részt:  
19-én Szelevényben a római katolikus templomban, 20-án Békésszentandráson a 
református gyülekezeti házban, 21-én Kunszentmártonban a református gyüleke-
zeti házban, 22-én Öcsödön a református gyülekezeti házban, 28-án Kunszent-
mártonban a római katolikus plébánián. Öröm volt látni a különböző felekezetű 
hívek találkozóját, mindenhol nagy volt az érdeklődés és testvéri volt a hangulat. 
Istennek legyen hála! 

februárban 
• 8-án a Talentum nagyváradi zenekar zenés áhitatára voltunk hivatalosak Mart-
fűre. Köszönjük a meghívást és a szép élményt! Reméljük, még találkozunk! 

márciusban 
• 6-án Öcsödön bekapcsolódtunk a nemzetközi Világimanap rendezvényeibe. 
• 15-én megemlékeztünk az 1848-49-es forradalomról, koszorúztunk. 
• 31-én részt vettünk a ProChrist evangélizáció második estéjén Tiszaföldváron. 
Köszönjük a lehetőséget és a vendéglátást! 

„Láttam  
az Urat!” 
(János 20,18) 

 
„Emlékezzél meg, URam,  

irgalmasságodról és  
kegyelmedről, mert azok  
öröktől fogva vannak.”  

(Zsoltárok 25,6) 
 

„Ez az én testem, amely  
tiérettetek adatik:  

ezt cselekedjétek az én  
emlékezetemre.”  
(Lukács 22,19) 

 
„E pohár amaz új  

szövetség az én vérem  
által, amely tiérettetek 

ontatik ki.”  
(Lukács 22,20) 

 
„Elvégeztetett!”  
(János 19,30) 

 
„Ne féljetek! A názáreti  
Jézust keresitek, akit  

megfeszítettek?  
Feltámadt,  

nincsen itt…”  
(Márk 16,6) 

 
„Hát nem ezt kellett-e  

elszenvednie a  
Krisztusnak és így  

megdicsőülnie?  
(Lukács 24,26) 

 
„…a mi Urunk… halálra  
adatott büneinkért és  

feltámasztatott  
megigazulásunkért.”  

(Róma 4,25) 
 

„Ha csak ebben az  
életben reménykedünk  

a Krisztusban,  
minden embernél  
nyomorultabbak  

vagyunk.”  
(1Kor 15,19) 
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Anyakönyvi hírek: 
 

Eltemettük Öcsödön 
 

2008. decemberben 
30. Nádudvari László, 91 
31. Nádudvari Istvánné, Csatári Mária, 97 
32. (névtelenséget kérő) 
33. Csikai Ferencné, Mészáros Éva, 77 
34. Oláh Imre, 51 
35. Méri Sándorné, Kispál Anna, 82 

 
2009. januárban 

1. Jordán Benjáminné, Gyülvészi Eszter, 80 
2. Pugner Istvánné, Jónás Krisztina, 58 
3. Murányi Sándorné, Cseri Lídia, 88 
4. Rostás Lászlóné, Kolompár Ibolya, 58 
5. Jaksa Józsefné, Kőnig Mária, 58 (Mesterszállási 
szórványban temettük) 
 

februárban 
6. Galló Dánielné, Rédai Julianna, 92 
7. Jónás Imre, 97 
 

márciusban 
8. Papp László (Dezső), 73 
9. Oskó Jenőné, Osztrovszki Zsuzsánna, 72 évet 
élt testvéreinket. 
 
„Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanok-

ra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok 
pedig örökkévalók.” (2Kor 4:18) 

 
„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szív-

hez jussunk.” (Zsolt 90:12.) 
 

 
Emlékharang szólt Öcsödön 

 
2008. decemberben 

Farkas Antal halálának 2. 
Révész Lajos halálának 24. 
Révész Lajosné, Zubor Eszter halálának 24. 
Kóródi András halálának 3. 
Rónyai Erzsébet halálának 2. 
Pákozdi Ferencné, Dezső Ilona halálának 3. 
Rónyai Ambrus halálának 12. 
Dezső Ferenc halálának 18. 
Dóci Lajosné, Nádudvari Katalin halálának 1. 
Horváth Dezső halálának 14. 
Horváth Dezsőné, Dugár Eszter halálának 3. 

 
2009. januárban 

Rabb Sándor halálának 2. 
Komáromi Sándor halálának 12. 
Halmágyi Károly halálának 5. 
Makai Károly halálának 35. 
 

februárban 
Izbéki Lajos halálának 1. 
Rabb Sándorné, Szabó Katalin halálának 1. évfordulóján 
Oláh Lídia emlékére 
Berényi István halálának 2. 
 

márciusban 
Nagy Sándorné, Nagy Krisztina Emília halálának 1. 
Pápai Károlyné, Rónyai Katalin halálának 8. 
Pákozdi Ferenc halálának 5. 
Oláh Lídia halálának 1. 
Oláh Imre halálának 8. 
Aponyi Imréné, Pecz Erzsébet halálának 8. évfordulóján 
 

 

2008. évi statisztika 
 

Öcsöd 
 

Keresztelés: 8 (3 fiú, 5 lány) 
Esküvő: 1 

Konfirmáció: 5 (2 fiú, 3 lány) 
Temetés: 35 (16 férfi, 19 nő) 

Kunszentmárton 
 

Keresztelés: 3 (2 fiú, 1 lány) 
Esküvő: 1 

Konfirmáció: nem volt. 
Temetés: 2 (2 férfi) 

 
 

Imádkozzunk 
 

Uram! Sebeid jelentik gyógyulásomat. Fájdalmad és halálod árán elnyerhetem bocsánatodat. Bocsásd 
meg mindazt, amit elkövettem és elmulasztottam. Hadd legyen kegyelmed megújult életem ereje! Kérlek, „ne 
engedd elfelejtenem, mily sokba került neked megváltott életem!” Légy ezerszer áldott azért, hogy átmentél a 
halál kapuján, s vissza is tértél – örök életünkért! Ámen. 
 



 
 

Egyházfenntartói járulék - 2009. 
 

Öcsöd (valamint Mesterszállás és Mezőhék):  
5000,- Ft/fő/év 

 

Kunszentmárton: 6000,- Ft /fő/év. 
 

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

 

Locsolkodjunk! 
 

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. 

 
 

MEGHÍVÓ 
 

Április 09. Nagycsütörtök 16 óra Bűnbánati Istentisztelet 
9 óra Nagypénteki Istentisztelet – Öcsöd  Április 10. Nagypéntek 

11 óra Nagypénteki Istentisztelet – Kunszentmárton  
9 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Öcsöd  Április 12. Húsvétvasárnap 

11 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Kunszentmárton  
9 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora, Legátus – Öcsöd  Április 13. Húsvéthétfő 

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

11 óra Istentisztelet – Kunszentmárton  
15 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Mesterszállás  

Április 19. Fehérvasárnap 

16 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Mezőhék  
 

„Betegségeinket viselte… fájdalmainkat hordozta… sebei árán gyógyultunk meg!” (Ézsaiás 53,4-5) 
 

 

Elmélkedjünk 
 
     Mielőtt megszülettünk, édesanyánk hordozott a szíve alatt. Áldott testében védettségben 
növekedhettünk. Amikor világra hozott, a „halál kapujáig” ment el kettőnk életéért. Kockáza-
tot vállalt, fájdalmat viselt el értünk. Mi pedig: ki számlálta meg, gyermek- s kamaszkorunk-
ban hányszor szomorítottuk meg tudatosan vagy akaratlanul? Nincs ember, aki ne okozott 
volna fájdalmat szeretteinek vagy másoknak. Kár lenne tagadnunk, házastársunk, gyermeke-
ink, barátaink jól emlékeznek ezekre az esetekre! Bizony sokszor szenvedtek mások miattunk! 
Isten pedig értünk szenvedett. A keresztyének a kereszten meghalt és feltámadott Názáretire 
ismernek Ézsaiásnak, az Ószövetség prófétájának jövendölésében. Az „Úr szenvedő szolgája” 
Jézus Krisztus, aki helyettünk és értünk szenvedett, aki átvállalta minden bűnünk terhét, 
azok büntetését, sőt következményét is. Bűneinkért Őt büntette meg a Mindenható, haragjá-
ban miattunk fordult el tőle, amikor a kereszten függött. Ezenkívül közvetlenül is megszomo-
rítottuk Őt, valahányszor hátat fordítottunk neki, valahányszor nem teljesítettük fogadkozá-
sunkat. Szolgálattal tartozunk neki, s mulasztásainkkal csak adósságunk gyarapodott. 
 

(Részlet Zászkaliczky Pál: Harmadnapra legyőzte a halált című könyvéből) 
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