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ÁLDOTT FELTÁMADÁS ÜNNEPET KÍVÁNUNK!
„Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy 

megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a 
követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem 
miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek!  

Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, néz-
zétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a 

halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek!
Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítvá-
nyainak. És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: Legyetek üdvözölve! Ők pedig odamentek hozzá, meg-
ragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: Ne féljetek; menjetek el, adjátok hírül 

atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.” 
(Máté evangéliuma 28:1-10.)

Faludi Ferenc:
A feszülethez

Szüzek, ifjak sírjatok,
Mélyen szomorkodjatok,
Keseregjen minden szív
Aki Jézusához hív.

Nincsen abban irgalom,
Hozzád buzgó fájdalom,
Aki téged meg nem szán,
Ó Jézus, a keresztfán.

Gyenge testén sebeit,
Vérrel buzgó kékeit,
Aki látja és nem sír,
Élő hittel az nem bír.

A kősziklák repednek,
Nap és hold setétednek,
Minden állat megindul,
Csak a bűnös nem búsul.

Szállj szívedbe, sirasd meg
Bűneidet, gondold meg:
Hogy az Isten Fia volt,
Aki érted is megholt.

Húsvéti gondolatok
Magdalai Mária és a másik Mária a temetőbe indul, hogy megnézzék a 

sírt. Csendre és mozdulatlanságra számítanak. Ám minden képzeletüket felül-
múlja,  aminek ott tanúi lesznek.  A föld megremeg,  az Úr angyala  leszáll  a 
mennyből, a sír száján lévő követ elhengeríti és megszólítja őket. Azt a mon-
datot mondja, amit talán mindannyian szívesen hallanánk szeretteink sírboltja 
fölött állva: „Ne féljetek… nincsen itt, mert feltámadt”. A tények magukért be-
szélnek. Bár a sírt katonák őrizték, az mégis üres. Ez érthetetlen marad Isten 
ellenségei számára, de minden emberi tapasztalat ellenére is erős bizonyosság-
gá válik a Jézust szeretők szívében. Az asszonyok félelemmel és nagy öröm-
mel futnak a jó hírt vinni, bár még fel sem foghatták azt igazán. Ekkor jelenik 
meg nekik az Úr, kételkedni idejük sem marad, mert új feladatot kapnak: vi-
gyék a jó hírt a tanítványoknak, menjenek Galileába, hogy ismét találkozza-
nak.

„Hiszem a test feltámadását és az örök életet” – valljuk az Apostoli 
Hitvallás szavait úrvacsora előtt, vagy nyitott sír mellett megállva. De hisszük-
e  valóban,  vigasztal-e  bennünket  igazán?  Vagy  hitünk  mégis  megtorpan  a 
gyász (és a halálfélelem) – kétségkívül nagy – megpróbáltatásában? Az emberi 
tapasztalat  ellentmond a feltámadás valóságának, Urunk mégis  feltámadt az 
Atya kegyelméből az első húsvét hajnalon. S amikor talán a legkevésbé vár-
nánk, akkor fogja megmutatni magát nekünk is, hogy ne legyünk többé hitetle-
nek, hanem hívők. Ne féljetek – mondja ma is Urunk, hogy megtörje a bánat 
síri csendjét, felemeljen és megvigasztaljon bennünket:  „Én élek és ti is élni  
fogtok!” (Jn 14:19) Húsvéthoz kötődő néphagyományaink is ezt üzenik: a bá-
rány utal Isten Bárányára, a tojásból kikelő csibe az új életre támadó Jézust 
példázza, a nyúl arra emlékeztet, hogy húsvét reggelén a tanítványok versenyt 
futottak az üres sírhoz, a locsolás pedig arra, hogy az ősegyház húsvét hajnalán 
keresztelte az újonnan megtérteket. Legyen áldott húsvétunk!

Péntek Ágnes
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Ez történt
2010. decemberben:

• 18-án templomunk (Öcsöd) adott otthont a helyi iskolai 
karácsonyi ünnepségnek. Nagy öröm és nagy megtisztelte-
tés számunkra, hogy az iskola teljes közössége, hosszú év-
tizedek kihagyása után, most ismét, immár másodszor, a 
templomban ünnepelt.
• 21-én Öcsödön adventi játszóházba hívtuk a gyermeke-
ket, hogy készüljünk együtt is a karácsonyra.
• 24-én délután Kunszentmártonban, este pedig Öcsödön,
(Mesterszálláson 19-én, Mezőhéken pedig 26-án) gyerme-
kek ünnepi műsorával  köszöntöttük a  Karácsonyt,  Meg-
váltó Urunk születésének ünnepét. Köszönet mindenkinek, 
aki együtt ünnepelt velünk!
• 25-én az öcsödi Idősek Otthonában úrvacsorás Istentisz-
telettel,  furulya-  és  hegedűszóval  ünnepeltük  a  Kará-
csonyt.

2011. januárban:
• 19-20-án az Imahét alkalmából Öcsödön szolgált közöt-
tünk Szurovecz Vince főesperes úr (Békésszentandrás), il-
letve Dr. Dobos Ágoston református lelkipásztor (Békés-
szentandrás).  Szeretetvendégséggel  vártuk  a  megjelent 
testvéreket. Köszönjük a sok segítséget, közreműködést!

februárban:
• 10-én Kálvin és a misszió címmel tartott előadást Öcsö-
dön Nt. Dr. Dobos Ágoston (Békésszentandrás).
• A Házasság Hete alkalmából Családban marad? címmel 
tartott előadást Péntek Ágnes, 15-én Békésszentandráson, 
16-án Kunszentmártonban, 23-án Martfűn és 24-én Öcsö-
dön.
• 18-án Wass Albert felolvasó esten vettünk részt Kun-
szentmártonban.
• 26-án farsangi játszóházba hívtuk a gyermekeket Öcsö-
dön.

márciusban:
• 3-án megemlékeztünk a Nők Világimanapjáról Öcsödön.
• 6-án, Bibliavasárnapon a magyar nyelvű Biblia-kiadás 
céljaira gyűjtöttünk Öcsödön (13 eFt) és Kunszentmárton-
ban (5 eFt).
• 13-án megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc hőseiről.
• 25-én Lelkész-gondnoki értekezleten vettünk részt Be-
rekfürdőn.

Adventi játszóház, Öcsöd

2010. Szenteste, Öcsöd

Imahét - Szurovecz Vince és Dobos Ágoston

Farsangi játszóház, Öcsöd
Még több kép: http://ocsodref.fw.hu

„Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett 
– a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet.” (Zsid 12:2)

Arra vagyunk elhívatva, hogy nagy örömmel nézzünk Krisztusra, Megváltónkra! Teljes örömmel szabad 
hinnünk, hogy egyszer volt és most is van valaki, aki minden emberi szenvedést és bűnt ismer és mélységes 

szeretetében megváltott minket. (Bonhoeffer)

„Akkor legtökéletesebb az ember, amikor rájön, hogy szüksége van Istenre.” (Kierkegaard)
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Anyakönyvi hírek:
Eltemettük 
Öcsödön:

2010. decemberben
38. Nemes Lajos, 80
39. Dezső Andrásné, Gácsi Jusztina, 80
40. Vérten Antal, 58
41. özv. Bende Lajosné, Dorogi Erzsébet, 92 évet élt 
testvéreinket.

2011. januárban
1. Olasz Ferenc, 74 
2. Losonczi Sándor, 81
3. Nemesné Kerekes Mária, 54 évet élt testvéreinket.

februárban
4. Dezső János, 44
5. Balogh Istvánné, Ungi Sára, 69
6. Jordán Lajos Tamás, 72
7. Kóródi Zoltán, 40

márciusban
8. Izbéki Sándorné, Molnár Ilona, 88
9. Bolyán Ferencné, Gál Ilona, 84
10. Mészáros Imre, 72
11. Jordán Antal Györgyné, Béres Katalin, 84 (gyászis-
tentisztelet)
12. Domokos Lajos, 80
13. Domokos Lajosné, Sőti Rozália, 86 évet élt testvére-
inket.
Debrecenben temették el özv. Somogyi Ernőné, Füle 
Éva, 80 évet élt asszonytestvérünket, gyülekezetünk 
egykori lelkészének özvegyét, decemberben.

Szentesen temették el márciusban Polyák Lászlóné, 
Gyarmati Zsuzsanna, 76 évet élt asszonytestvérünket, 
volt öcsödi lakost. Tiszteletére, emlékére itthon is haran-
goztunk.

Kunszentmártonban:
márciusban

1. Kacsó Ferencné, Molnár Róza, 83 élt testvérünket.

Karcagon temették el márciusban Nagytiszteletű Nagy 
Kálmán, 74 évet élt atyánkfiát, egyházmegyénk nyugal-
mazott esperesét. Gyülekezeteinket jelenlétünkkel, ko-
szorúval képviseltük, templomainkban harangoztunk.

Emlékharang szólt 
Öcsödön:

2010. decemberben
id. Rab Ambrus halálának 8.
Révész Lajos halálának 26.
Révész Lajosné, Zubor Eszter halálának 26.
Farkas Antal halálának 4.
Kóródi András halálának 5.
Nádudvari Károlyné, Farkas Katalin halálának 10.
Pákozdi Ferencné, Dezső Ilona halálának 5.
Dezső Ferenc halálának 20.
Rónyai Ambrus halálának 14.
Horváth Dezső halálának 16.
Horváth Dezsőné, Dugár Eszter halálának 5. évfordu-
lóján.

2011. januárban
Nádudvari Bálint halálának 42.
Nádudvari Bálintné, Murányi Krisztina halálának 30.
ifj. Nádudvari Bálint halálának 5.
Rabb Sándor halálának 4.
Czigány Gézáné, Bolyán Éva halálának 1.
Komáromi Sándor halálának 14.
Makai Károly halálának 36.
Izbéki Lajos halálának 3.
Nemes Imre halálának 1.

februárban
Nemes Imre halálának 1.
Rabb Sándorné, Szabó Katalin halálának 3.
Molnár Sándor halálának 22.
Berényi István halálának 4.

márciusban
Béres Sándorné, Losonczi Erzsébet halálának 1.
Pákozdi Ferenc halálának 7.
Oláh Lídia halálának 3.
Baranyai Lajosné, Debreceni Jolán halálának 1.
Aponyi Imréné, Pecz Erzsébet halálának 10. évfordu-
lóján.

Kunszentmártonban:
márciusban

Kerti Lajos halálának 1. évfordulóján.

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké
 ugyanaz.” (Zsid 13,8)

Anyakönyvi statisztika – 2010.
Öcsöd:

Keresztelő: 9 (5 fiú, 4 lány)
Konfirmáció: 7 (5 férfi, 2 nő)

Esküvő: 3 + 1 ökumenikus
Temetés: 41 (17 férfi, 24 nő)

Kunszentmárton:
Keresztelő: 2 (1 fiú, 1 lány)

Konfirmáció: nem volt
Esküvő: 1

Temetés: 3 (2 férfi, 1 nő)



Egyházfenntartói járulék - 2011.
Öcsöd (valamint Mesterszállás és Mezőhék): 5000,- Ft/fő/év

Kunszentmárton (és Szelevény): 6000,- Ft /fő/év.

Adója 1%-ával is támogathatja 
a Magyarországi Református Egyházat

Technikai szám: 0066

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

KÖSZÖNET
érkezett  hozzánk  egyrészt  a  Nagykovácsi 
Református  Missziói  Egyházközség  részé-
ről, mert kötelező perselyünkkel támogattuk 
templomépítésüket; 
másrészt a Magyarországi Református Egy-
ház Lepramissziójától,  mert  a lepramisszió 
vasárnapja kapcsán adományt küldtünk lep-
rabetegek gyógykezelése,  rehabilitációja és 
életkezdési támogatása céljára.

Köszönet az adományokért!

MEGHÍVÓ
Április 17. Virágvasárnap 9 óra: Istentisztelet - Öcsöd

11 óra: Istentisztelet – Kunszentmárton 
15 óra: Istentisztelet, Úrvacsora – Mesterszállás 
16 óra: Istentisztelet, Úrvacsora – Mezőhék 

Április 20. szerda 17 óra: Bűnbánati Istentisztelet – Kunszentmárton  
Április 21. Nagycsütörtök 16 óra: Bűnbánati Istentisztelet – Öcsöd  
Április 22. Nagypéntek 9 óra: Nagypénteki Istentisztelet – Öcsöd

11 óra: Nagypénteki Istentisztelet – Kunszentmárton 
Április 24. Húsvétvasárnap 9 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora, Legátus – Öcsöd

11 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora, Legátus – Kunszentmárton
14 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Idősek Otthona, Öcsöd 

Április 25. Húsvéthétfő 9 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Öcsöd 
11 óra: Ünnepi Istentisztelet, Úrvacsora – Kunszentmárton 

Beteg (vagy nehezen mozgó) Testvérek számára: Házi-Istentisztelet kérhető

Jézus mondja: Keressetek és találtok! (Mt 7:7)

Vártam
Vártam, Uram, ölelésre, kinyújtott kézre, megértett szóra. Csendesen, türelmesen.

Ünnepre vártam, az új élet ünnepére vágytam.
Rajtam nem múlik, gondoltam, én ennél többet nem tehetek, itt vagyok, 

más dolga sincs a világnak, csak jönni, ölelni, kezet nyújtani.
De nem lett ünnepem.

Aztán halk és szelíd hangon hozzám szóltál: menj és ölelj, nyújtsd ki a kezed, légy megértő… 
És semmi sem változott, mégis minden megváltozott. 

Mert én pontosan ezt akartam – kapni, de előbb meg kellett tanulnom adni.
Ünnep van.

(Hajdú Szabolcs Koppány)
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