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Áldott Feltámadás Ünnepet kívánunk 
minden Kedves Olvasónknak! 

 

 

Kurt Marti: 
Az üres sír 

 
van egy sír 

mely mélyebbre nyúlik 
mint az összes 

sírok gödre 
 

félelmetes bár 
a halál előnye 

 
a legmélyebbre 
az a sír nyúlik, 

amely a halált temette el 
így sokkal nagyobb 

az élet előnye 
_________________ 

 

Húsvéti ének 
a XIII. század elejéről 

 
Krisztus feltámadott, 
Kit halál elragadott; 

Örvendezzünk, vigadjunk, 
Krisztus lett a vigaszunk, 

Alleluja! 
 

Ha ő fel nem támad, 
Nincs többé bűnbocsánat, 
De él, ezért szent nevét, 

Zengjük ő dicséretét! 
Alleluja! 

 
Alleluja, alleluja, 
alleluja, alleluja! 

Örvendezzünk, vigadjunk 
Krisztus lett a vigaszunk. 

Alleluja! 

 

 
 
     „A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és ma-
gukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve 
találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor 
emiatt tanácstalanul álltak két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd 
amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hoz-
zájuk: Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. 
Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt: 
az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és 
a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és 
visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. A 
magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más, velük 
lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegés-
nek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, 
elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre el-
ment, és csodálkozott magában a történteken.” 
 

(Lukács evangéliuma 24,1-12) 
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A szeretet elfogadni is tud 
 

 Húsvét ünnepéhez kevésbé tartozik az ajándékozás szokása, de nem teljesen 
mellőzött, hiszen a lányok-asszonyok megajándékozzák az őket húsvéthétfőn meglo-
csoló fiúkat-férfiakat.  

Szeretünk adni és szeretünk kapni is. Szegényebb, kevesebb az, aki nem tud, 
nem akar elfogadni. Egyszerűnek tűnik ez a megállapítás, mégsem látjuk át mindig. 
Elfogadni ugyanis nem mindig könnyű. Sokszor érezzük magunkat adósnak olyan 
esetben is, amikor nem várnak tőlünk viszonzást. Legyen szó ajándékról, segítségről, 
gesztusról, figyelmességről. Pedig ennél nagyobb dolgok is történnek velünk: nem 
könnyű elfogadni a házastársaknak egymást, illetve egymás családját, rokonságát. 
Nem könnyű elfogadni a gyermeknek a szülőt, a szülőnek a gyermeket, stb. Nagy 
adag szeretetre, türelemre van szükségünk egész életünkben, hogy másokat elfogad-
junk – és tegyük hozzá, másoknak is ugyanerre van szüksége velünk szemben. S mi-
vel a bűn megrontotta természetünket, emberi kapcsolatainkat, sokat bukdácsolunk 
egy életen át a szeretetlenség, meg nem értés, el nem fogadás hálójában. Ilyenkor is 
érvényes, hogy aki nem fogad el, az szegényebb lesz. Szegényebb lesz, mert elveszíti 
a kapcsolatot azokkal, akiket nem tud elfogadni, befogadni.  

És még nem is beszéltünk az Isten és az ember kapcsolatáról. Ez sem megy el-
fogadás nélkül. Isten elkészítette nekünk ajándékait, áldásait. Aztán jön valami „bal-
eset, gyermekbetegség”, előkerül a keserű pirula vagy éppen a fegyelmezés pálcája – 
mindig a magunk érdekében. Az „értetlen gyermek” ilyenkor még meg is kérdőjelezi 
Atyja szeretetét. Pedig ez a szeretet meghalt értünk – a Golgotán. Jézus váltsághalála 
és feltámadása által vagyunk szabadok a bűntől és a haláltól. Ez a szeretet fogadta el a 
tanítványokat, fogadott el engem és téged, mindannyiunkat. Éppen ezért ez a szeretet 
hatalmaz fel és kötelez el bennünket is egymás el- és befogadására. Az Isten megváltó 
kegyelmét nem kötelező elfogadni. Húsvét csodáját, áldását lehet elvetni, tagadni, de 
most is igaz, hogy aki nem tud elfogadni, az szegényebb lesz. Legyen gazdag – meny-
nyei, lelki ajándékokban gazdag – húsvétunk!  

Péntek Ágnes lp. 
_________________________________________________ 

Közlemény 
 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház és a 
Magyarországi Evangélikus Egyház a 2010. évi parlamenti választásokon való részvé-
telre hív fel minden jóakaratú embert. 
Ha komolyan vesszük állampolgári felelősségünket, négyévente nemcsak lehetősé-
günk, hanem kötelességünk is, hogy döntésünkkel tudatosan befolyásoljuk hazánk 
életét, mindennapi boldogulásunk lehetőségét. A jelenlegi aggasztó társadalmi és gaz-
dasági helyzetben különösen is fontosnak tartjuk, hogy körültekintően, a jelöltek cél-
kitűzéseit megismerve döntsünk. Javasoljuk, hogy a különböző pártok és jelöltjeik 
programjában azokat az elemeket keressük, amelyek a társadalom alapvető összetartó 
erőinek – a családnak, a helyi közösségeknek és egész nemzetünknek – életét és fejlő-
dését segítik. 
Meggyőződésünk, hogy jelen elesettségünkön csak felelős, értékek alapján gondolko-
dó és cselekvő áldozatvállalással tudunk segíteni. Ezért kérünk mindenkit: a hangzatos 
kampányígéretek és indulatos kommunikációs megoldások mögé nézve olyan jelöltet, 
jelölteket támogasson, akik személyiségükben és elkötelezettségükben is annak re-
ménységét hordozzák, hogy Magyarországon erősödhet a jogállamiság, csökkenhet a 
korrupció, növekedhet az egymás iránti bizalom. 
Reméljük, hogy mind a választás menete, mind a választás végeredménye mindannyi-
unk épülését és erősödését szolgálja. 
Budapest, 2010. március 4. 

Magyar Katolikus  
Püspöki Konferencia 

Magyarországi  
Református Egyház 

Magyarországi  
Evangélikus Egyház  

„Feltámadt!” 
(Lk 24:6) 

 
„Ahogyan Mózes felemelte a 
kígyót a pusztában, úgy kell 

az Emberfiának is felemeltet-
nie, hogy aki hisz, annak 

örök élete legyen őbenne.”  
(Jn 3:14-15)) 

 
„Nézzünk fel Jézusra, a hit 

szerzőjére és beteljesítőjére, 
aki az előtte lévő öröm he-
lyett – a gyalázattal nem tö-
rődve – vállalta a keresztet”  

(Zsid 12:2) 
 
„Megalázta magát, és en-
gedelmeskedett mindhalá-
lig, mégpedig a keresztha-

lálig.”  
(Fil 2:8) 

 
„A mi vétkeink miatt kapott 

sebeket, bűneink miatt 
törték össze. Ő bűnhődött, 
hogy nekünk békességünk 

legyen, az ő sebei árán 
gyógyultunk meg.” 

(Ézs 53:5) 
 
„Halál, hol a te diadalod? 

Halál, hol a te fullánkod? A 
halál fullánkja a bűn, a bűn 
ereje pedig a törvény. De 

hála az Istennek, aki a dia-
dalt adja nekünk a mi 

Urunk Jézus Krisztus által!” 
(1Kor 15:55-57) 

 
„Nem veszendő dolgokon, 
ezüstön vagy aranyon vál-

tattatok meg atyáitoktól 
örökölt hiábavaló életmó-

dotokból, hanem drága 
véren, a hibátlan és szeplő-
telen Báránynak, Krisztus-

nak a vérén.” 
(1Pét 1:18-19) 
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A húsvét kialakulásáról 
 
Krisztus után 70-ben, a jeruzsálemi templom elpusz-
tulása után megszűnt a páska ünnep, mint valamikori 
központi áldozati ünnep. A zsidóságban a páska és a 
kovásztalan kenyerek ünnepe megmaradt. Inkább 
családi körben emlékeztek Isten szabadító cselekede-
teire (elsősorban az egyiptomi szabadulásra). Kez-
detben, amikor a keresztyének a páska, azaz a húsvét 
ünnepéről beszéltek, magától értetődően szintén sza-
badulás-ünnepre gondoltak: Krisztus feltámadásának 
ünnepére, a halál hatalmából való szabadulás esemé-
nyére. A kezdeti időben a hét első napja vált a feltá-
madás napjává és ünnepévé. Így a keresztyének he-
tente egyszer felidézték a húsvét valamennyi esemé-
nyét. Eleinte szükségtelennek tartották a külön hús-
véti (évi egy alkalommal megtartott) ünnepet, hiszen 
minden héten megemlékeztek a Krisztus feltámadá-
sáról. Később, ahogy egyre inkább elkülönült a ke-
resztyén és zsidó ünnepek időpontja, egyre növeke-
dett az igény az évi egy ünnepkör megtartására is. 
Ezt, máig érvényes módon, a 325-ben megtartott 
níceai zsinat rendezte azáltal, hogy a húsvét ünnepé-
nek idejét a tavaszi első holdtöltét követő vasárnapra 
tette. A korai keresztyénségben a húsvét a legfonto-
sabb ünneppé vált. 

(Tőkés: Hétköznapok ünnepnapok) 
 

Az Úr napja 
 
Krisztus feltámadásának emlékére tért át az ősegy-
ház a zsidó szombat ünnepléséről a „hét első napjá-
nak”, a vasárnapnak ünneplésére. „A régiek nem 
minden megfontolás nélkül állították a szombat he-
lyébe azt a napot, melyet mi vasárnapnak nevezünk. 
Mivel ugyanis annak az igazi nyugalomnak, melyet 
a régi szombat jelképezett, vége és teljesedése az Úr 
föltámadásában van, éppen az a nap, mely a jelképek 
végét elhozta, figyelmezteti a keresztyéneket arra, 
hogy a jelképes szertartáshoz ne ragaszkodjanak.” 

(Kálvin: Institutio) 
 

A húsvét neve 
 

magyarul nem a legszerencsésebb. A régi magya-
roknak – úgy látszik – a térítő külföldi szerzetesek 
nem tudták megmagyarázni a Krisztus feltámadását, 
de azt jól a lelkükre kötötték, hogy az ünnep előtt hat 
hétig böjt van, de ezen az ünnepen elővehetik a son-
kát. Így lett az ünnep magyar neve a – húsvét. Az 
orosz nyelv azonban még a vasárnapot is – méltóan 
– a Feltámadás napjának nevezi: BNQJPEQEMIE. 

Anyakönyvi hírek: 
 

Eltemettük Öcsödön 
 

februárban 
7. Nemes Imre, 83 évet élt testvérünket. 
 

„Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak 
 magamhoz hűségesen.” (Jeremiás 31:3) 

 

Emlékharang szólt Öcsödön 
 

februárban 

Izbéki Lajos halálának 2. 
Rabb Sándorné, Szabó Katalin halálának 2. 
Makai Imre halálának 30. 
Makai Imréné, Pápai Julianna halálának 20. 
Ifj. Makai Imre halálának 19. évfordulóján 
Oláh Lídia emlékére 
Berényi István halálának 3. évfordulóján 
 

„Az én Atyám házában sok hajlék van…”  
(János evangéliuma 14:2) 

 

Ez történt 
februárban 

• 11-én Öcsödön, majd Kunszentmártonban Zenés Iro-
dalmi Estet adott Szabó Balázs énekmondó. 

 
• 26-án Kunszentmártonban Wass Albert felolvasó kul-
turális ünnepségen vettünk részt. 

 
Még több kép: http://ocsodref.fw.hu 

 
 



 
 

Egyházfenntartói járulék - 
2010. 

 

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

Kunszentmárton: 6000,- Ft /fő/év. 
 

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

 

Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? 
 

Először: feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket 
részesíthessen abban az igazságban (megigazulásban), 
amelyet nekünk halálával szerzett; másodszor: az Ő 
ereje most minket is új életre támaszt fel; harmadszor: 
Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunknak 
bizonyos záloga számunkra.  

(Heidelbergi Káté 45. kérdés-felelet) 
 

MEGHÍVÓ 
 

Március 30. kedd 18 óra Bűnbánati Istentisztelet – Kunszentmárton 
Április 01. Nagycsütörtök 16 óra Bűnbánati Istentisztelet – Öcsöd  

9 óra Nagypénteki Istentisztelet – Öcsöd  Április 02. Nagypéntek 
11 óra Nagypénteki Istentisztelet – Kunszentmárton  
9 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Öcsöd  Április 04. Húsvétvasárnap 

11 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Kunszentmárton  
9 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Öcsöd  Április 05. Húsvéthétfő 

11 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Kunszentmárton 
9 óra Istentisztelet – Öcsöd  Április 11. Fehérvasárnap 

11 óra Istentisztelet – Kunszentmárton  
9 óra Istentisztelet – Öcsöd  

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

Április 18. vasárnap 

16 óra Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Mezőhék  
 

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

 

A fakereszt 
 

     Egy szegény falu elhatározza, hogy a falu fölött uralkodó dombon keresztet állíttat. 
Eutimio, a falu asztalosa kap megbízatást a munkára. Ám a püspök hosszabb időn át akadá-
lyoztatva van abban, hogy a kereszt fölszentelésére eljöjjön. Ezért a kereszt – lakkozva és poli-
túrozva – ott áll néhány héten át a műhely sarkában. Eutimio mester nem éppen vallásos. Már 
azon is meglepődött, hogy őt bízták meg a munkával. Műhelyében sok trágárság hangzik el 
egész éven át. Felesége egy csöndes, sokat tűrő asszony, nagyon szenved férje durvasága miatt. 
Most azonban valami váratlan dolog történik. Amióta a kereszt a műhely sarkában áll, 
Eutimio feszélyezve érzi magát. Reggel, amikor műhelyébe belép, úgy tűnik, mintha valami 
másképpen lenne, mint azelőtt. Amikor a cimborák elkezdik szennyes beszédeiket, Eutimio 
tekintete a műhely sarkába siklik, mintha bocsánatot kérne. Este úgy érzi, jóéjszakát kell 
mondania. Feleségének feltűnik a változás, de arra gondol: férjét valami betegség kerülgeti. 
Azt mondhatjuk: inkább lelki egészség. S elgondolkozhatunk rajta: ha már a műhelysarokban 
lévő fakereszt ilyen átalakító hatást gyakorolhat, mennyivel inkább az élő Krisztus! 
 

(Walter Lüthi) 
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