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Minden

kedves Olvasónak

áldott húsvéti

ünnepeket kívánunk!

Ünnepi alkalmaink:
Balatonkenesén:
 Április 18. Nagypénteki

istentisztelet fél 11 órakor
 Április 20. Húsvét vasár-

nap istentisztelet úrvacso-
rával fél 11 órakor

 Április 21. Húsvét hétfőn
istentisztelet úrvacsorával
és legátus szolgálatával fél
11 órakor

 Április 21. Húsvét hétfőn
evangélikus úrvacsorás
istentisztelet 16 órakor

Balatonakarattyán:
 Április 20. Húsvét vasár-

nap istentisztelet úrvacso-
rával a Könyvtárban 9
órakor

További rendszeres
alkalmak:

 Imaóra hétfőn 18-kor
 Bibliaóra szerdán 18-kor
 Istentisztelet Kenesén va-

sárnap fél 11-kor
 Istentisztelet Akarattyán

vasárnap 9-kor

Mindenkit
szeretettel várunk!

Az egész húsvéti történetben külö-
nös hangsúlyt kap a látás. Az asszo-
nyok megérkeznek a helyszínre, látják
a furcsaságot a kővel. Keresik Jézust,
majd fénylő ruhás alakok jelennek
meg, ők pedig rémülten földre szegezik
tekintetüket. Itt valaminek változni
kell! – Húsvét üzenete tanít meg min-
ket jól látni a dolgokat.

„Mit keresitek a holtak között
az élőt?” Az asszonyok Jézust keresték,
de rossz helyen. Azért jöttek, hogy elvé-
gezzék, ami még hátravolt a temetési
szertartásból. Hozták az illatszereket, a
gyász kellékeit. Jézusnak azonban már
nem volt ezekre szüksége!

Talán magunkra ismerünk. Keresünk
valami többet a hétköznapinál, valódi
lelki értékekre vágyunk. Boldogságra,
lelki békére. De talán még nem értjük,
hogy ezek a kincsek a feltámadott Jé-
zussal jönnek. Minden megújulás és
élet ebből a csodálatos eseményből
táplálkozik: Jézus feltámadt!

„Nincs itt, hanem feltámadt!”
Ott állnak az asszonyok az üres sír

előtt, látnak, de mégsem látnak. Hall-
ják a magyarázatot, már kezdenek
érteni valamit. Visszamennek a tizen-
egyhez, elmondják, mi történt, ők meg
üres fecsegésnek tartják, egyelőre el
sem hiszik. Jézus barátai és követői
nem hiszik…

Miért? Mert még csak a két szemü-
kön át akarják befogadni, de ez bizony
kevés! Itt a belső látásra, a hit látására

van szükség! Találkozni kell a Feltáma-
dottal!

Meg kell érteniük, hogy Jézus nem
valami tragikus hős. A nagypénteki
esemény nem egy döbbenetes dráma,
ahol meghal a hős, legördül a függöny,
és vége. Ellenkezőleg! Mi is történt a
függönnyel, ami a halandók elől elta-
karta a Szentek Szentjét, az Isten vilá-
gát? Kettéhasadt! Jézus nem balek,
hanem győztes! Ő nyitott utat mind-
annyiunk előtt Isten felé!

Érzékszerveink nem elegendőek en-
nek a titoknak a befogadására. Ezen az
úton csak a mindennapi világ jöhet be,
a megfogható, és pénzben mérhető.
Látjuk ezt eleget, pont ennek ördögi
köréből kellene szabadulni. És Húsvét
azt üzeni, hogy lehet! Találkoznunk kell
a Feltámadottal!

Az ünnepben a legfontosabb, hogy
Jézus barátai és követői meghallják
szavait: „Én vagyok a feltámadás
és az élet.” Ahol ezt meghallják, ott
megváltoznak a dolgok! Amikor ezt
meghallja Márta és Mária, akik épp
testvérüket gyászolják, új irányba for-
dul az életük. A könnyek, a veszteség, a
fájdalom helyett immár az élet, az
öröm, a megújulás felé!

„Én vagyok a feltámadás és az élet.”
Halljuk meg, és fogadjuk be mi is a
feltámadott és élő Úr szavát! Ő újíthat-
ja meg látásunkat és egész valónkat.

Németh Péter

„A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal
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 hozzájuk: "Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem
feltámadt.” (Lukács evangéliuma 24,1-6)

H ú své t i   l á t á s



Kenesei Gyülekezet2

2014. március 29-én szombaton Móron dunántúli egy-
házkerületi nőszövetségi konferencián vettünk részt né-
hány asszonytestvérrel, gyülekezetünk nőszövetségének
képviselőiként. A reggeli áhítatot 1 Mózes 17,7 és ApCsel
3,39 igéi alapján hallhattuk. Ábrahámmal szövetséget kö-
tött Isten. Példamutató életre hívták fel figyelmünket! Mi
az élet célja? Felelős szülőkre van szükség, akik merik
fedni is gyermekeiket. Hogyan szolgáljunk a gyülekezet-
ben? A jelenlét fontossága, az akarat, és mit szeretnénk
tenni, cselekedni? Kit, mire indít az ÚR? A szolgálat sose
volt könnyű, de talpra kell állni és újra szövetkezni.

A reggeli áhítat után
az Érintés című füzet
tanulságairól a beérke-
zett üzenetekről és a
meghirdetett imakérés-
ről tartott előadást Dani
Eszter az Egyházi Jövő-
kép Bizottság tagja.

Összegzésként fon-
tosnak tartotta, hogy a
kitűzött 28 témában
cselekedni és azokért
imádkozni is kell, to-
vábbá a Reformátusok
Lapját terjeszteni,
amelyben az imakéré-
seket olvashatjuk.

Kiemelten lényeges-
ként fogalmazta meg a
nőszövetségi, gyüleke-
zeti létben a következő-
ket: megfelelő informá-
ció áramlás kiépítése, példamutatás a környezetünkben élő
emberek felé – mint Isten gyermekei, diakóniai munkák –
segíteni ahol szükséges idősek, fiatalok, gyermekek között,
szervezet építés… Fontosnak tartotta a negatív visszajelzé-
seket is, ha azok jó szándékkal érkeznek, akkor nagyon
hasznosak.

Megfontolandó kérdések: Mit teszünk mi azokért, aki-
kért mi elhívattunk a mi környezetünkben? Mi a vélemény
rólunk a környezetünkben? Mi az, amin változtatni kell,
hogy elérjük az embereket, s hogy a kívülállóknak vonzó
legyen életünk?

Fontosnak tartotta a felelősség felvállalását, a felelős-

ség tudatot, a kreativitást, a missziói gyülekezet kialakítá-
sát.

Ebéd után előadásokat hallhattunk az ország különböző
nőszövetségeinek tapasztalataiból. Összegzésként mond-
hatjuk, hogy a gyülekezeten belüli misszió lehetőségei a
kreativitásunk és az Úrral való kapcsolatunk alapján szinte
kifogyhatatlanok. Örömmel hallottam és láttam a képeket
az aktív nőszövetségek tevékenységeiről. Biztatással töltött
el a sok jó hír.

Ezek közül hadd soroljak fel néhányat: Megkeresztel-
tekkel törődés, Konfirmáltakkal törődés és a látogatások

fontossága. Egymás
terheinek hordozása
(ima, cselekedetek)
Tanulás, tanítás (Biblia
tanulmányozás). Háza-
sulandókkal, gyászo-
lókkal kapcsolat. Gyer-
mekmunka, táborok
segítése. Születésnapi
köszöntések: 0-6 éves
korig személyesen láto-
gatások az iskolai hit-
tanra készítés, szülők
támogatása. VISZ ,
gyermek napközis tábor
helybélieknek. Konfir-
mációra hívogatás, láto-
gatás, beszélgetések.
Pénzügyi segítség rá-
szoruló tagoknak –
bedőlt hitelesek, mun-
kanélküliek, rezsi prob-

lémák, fa-vásárlás. Betegek látogatása otthon, kórházban.
Közösségek kialakítása így baba-mama klub, gyermek
felügyelet, ifjúsági esték. Ima- imaközösségek, idősek ott-
honi imaszolgálata. Pályázatok kiaknázása. Karácsonyi
díszek horgolása és mézes kalács sütése, könyvjelzők ké-
szítése ajándékozása, értékesítése. Nyitott napok (családi
nap-barátokkal) klubok, közösségek szervezése.

„Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott
minden hatalom mennyen és földön.” (Máté 28,18)

Szükséges az alázatos bátorság, amely előmozdítja a
változást. Fontos a keresztyén női küldetést örömként fel-
fogni, nőként öltözni, viselkedni, szolgálni, lenni… Az Úr
tükröződhessen  rajtunk keresztül és vonzhassa magához a
többieket környezetünkben.

Reménységgel nézek a balatonkenesei református nő-
szövetség jövőjére is, bízva benne, hogy létszámunk gyara-
podhat, és a fiatal generáció is belép, majd megtalálja szí-
vében az ÚR által indított, számára előre elkészíttetett jó
cselekedetet, szolgálatot, tevékenységet.

Így kívánom az ÚR áldását húsvét alkalmából nőszö-
vetségünk tagjaira  és családjaikra és gyülekezetünk min-
den kedves tagja számára egyaránt.

Boda Judit

Beszámoló a móri nőszövetségi konferenciáról
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Kérjük, adója 1%-val
támogassa a
Magyarországi
Református Egyház
szolgálatát!

Technikai szám: 0066

Az év első presbiteri gyűlése idén is a pénzügyekről
szólt. Megtörtént a zárszámadás és összeállt az idei év
költségvetése.

Az elmúlt év pénzügyi eredmé-
nyeinek lezárásaként örömmel
nyugtázhattuk, hogy bevételeink
fedezték kiadásainkat, tehát egyhá-
zunk fenntartása rendben megva-
lósult. A legnagyobb anyagi támogatást újra egyház-
fenntartó tagjaink járulékai, adományai jelentették, amit
hálásan köszönünk. Hiánytalanul beérkezett az ingat-
lanjáradék, a toronybérleti díj és önkormányzatunktól
újra jelentős összegű támogatást kaptunk. A temető
sírhelyeinek eladása a szokásosnál is nagyobb bevételt
hozott. Lelkészeink nyertes pályázatai jelentős anyagi
támogatást nyújtottak a gyülekezeti programokhoz.

Kiadásaink között leginkább az évről évre megszo-
kott tételek, mint a rezsiköltségek, illetmények, járulé-
kok, illetve gyülekezeti életünk egyéb kiadásai szerepel-
tek. Az orgona felújításának első lépcsője lezárult, a
munkadíj utolsó részlete is kiegyenlítésre került. Presbi-
tériumunk évek óta tartó lelkiismeretes, céltudatos
munkájának köszönhetően költségeink kiegyenlítése
egyre könnyebbé válik.  2013-ban újra sikerült minimá-

lis tartalékot képezni, így stabil alappal kezdhettük a
2014-es évet is.

Idei tervünk, hogy fenntartó tagja-
ink további lelkes közreműködésé-
vel a stabilitást megtartsuk és a
szükséges fejlesztéseket elvégez-
zük. Továbbra is figyeljük a pályá-
zati lehetőségeket, hogy ingatlanja-

ink karbantartásához, illetve felújításához szükséges
fedezethez juthassunk.

Kívánok áldott, békés húsvéti ünnepet!

Farkasné G. Krisztina
pénztáros

Gazdálkodásunk
eredményei és tervei

„A zenével nemcsak
zenét tanulunk. Az ének
felszabadít, bátorít, gátlá-
sokból, félénkségből kigyó-
gyít. Koncentrál, testi-lelki diszpozí-
ción javít, munkára kedvet csinál,
alkalmasabbá tesz, figyelemre-
fegyelemre szoktat.”

Kodály Zoltán gondolatai ezek, s
talán most nem is folytatom, hogy
mennyi mindent köszönhetünk az
éneklésnek, s hogy vizsgálatok és
statisztikák ezrei készültek ennek
kapcsán.

Lényeg, hogy a közös éneklés a
mi esetünkben, az egyházban közös-
ségformáló-, alakító-, és megtartó
erő volt mindenkor. Sajnos sokszor
érzem-hallom, hogy egyre keveseb-
ben és egyre bátortalanabbul ének-
lünk. Ilyenkor sajnos a kántorok is
gyakran érezhetik fölöslegesnek
magukat.

Sokan azért nem énekelnek,
mert saját bevallásuk szerint „nem
szép” a hangjuk. Persze, nem éneke-
sek vagyunk mindannyian, de zene-
tanárként hadd mondjak erre vala-
mit: nem feltétlenül szépen kell éne-
kelni, hanem tisztán!

A szép hang valóban ritka, s kü-
lönleges ajándéka Istennek. De a
tiszta éneklést meg lehet tanulni,
még vasárnapról-vasárnapra is. Sza-
bó Balázs főiskolai professzorom
mondta mindig: „ne felejtsd el, a

gyülekezet minden vasárnap jön
órát venni tőled”.

És most itt egy új lehetőség:
szerda esténként közös énektanu-
lásra hívjuk gyülekezetünk minden
kedves tagját. Első pár alkalmunkon
jó volt lelkes hölgyekkel találkozni,

együtt beénekelni, dicsérete-
ket, zsoltárokat gyakorolni.
Később sor kerül majd káno-
nokra, kétszólamú darabok-

ra, és – ha Isten megsegít bennün-
ket – akár háromszólamú tételekre
is.

Befejezésként hadd említsem
meg a sokszor emlegetett (egyesek
szerint sajnos tipikusan református)
mondatot: „De hiszen nekünk jó lesz
ez így is.” Ne engedjük ezt elhatal-
masodni, mert akkor előbb-utóbb ez
minden munkánkra rányomja a bé-
lyegét.

Húsvét ünnepe arról is szól,
hogy Isten nem azt mondta ránk,
hogy „jó lesz ez így is”, hanem eljött,
meghalt értünk, és harmadnapra
feltámadott.

Kívánom, hogy ne csak így hús-
vétkor, hanem az év minden napján
emlékezzünk erre a szeretetre, és
hálával telt szívvel vegyük kézbe
énekeskönyvünket!

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívá-
nok Mindannyiunknak!

Sipos Csaba
kántor

Éneklés és gyülekezet
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Az egyházfenntartói járulék befizethető az
alábbi helyeken és személyeknél:

Forrás Takarékszövetkezet, Fő u. 23
Farkasné Galántai Krisztina, Nagykuti u. 31
Gerner Jánosné és Vér Lászlóné, Nagykuti u.
Hanák Istvánné, B.akarattya, Hársfa u. 15
Keresztes Jánosné és Borda Ferencné,

Nagykuti u.
Oláh Jánosné, Fő u. 57/a
Sipos Károlyné, Partalja u. 61
Sipőcz Istvánné, Soós Lajos u. 1
Szabóné Öcsi Mónika, Zrínyi M. u. 21
Szecsődi Károlyné, Csokonai u. 10/2
Lelkészi Hivatal, Táncsics M. u. 13

Köszönjük a körzetes járulékgyűjtők önzet-
len munkáját! Náluk, és a Lelkészi Hivatal-
ban is igényelhető sárga befizetési csekk
az adományok és a járulék eljuttatásához!

Fenntartó egyháztagjaink anyagi áldo-
zatvállalását ezúton is hálásan kö-
szönjük a Presbitérium nevében!

EGYHÁZFENNTARTÁS

H ú s v é t i   a j á n d ék
Piros nyuszitojás—zöld füves fészekben.

A fiúk locsolnak—kislányok pirulnak,
Ajándékot adnak — a kislány kezében

Pénz és hímestojás, ma így húsvétolnak.

De—milyen ünnep az, amit csak evéssel
Töltenek el—locsolással, nevetéssel?!

Amikor most arra kell, hogy emlékezzünk,
Ha nem támad fel Ő, mi történik velünk?!

Feltámadott!! — hála, Isten ajándéka,
Hogy értünk áldozott, s meghalt a kereszten.

Bűnoldó vére hullt—az Isten Báránya
Mindenkiért meghalt, hogy életünk legyen!

Isten rátekintett a nagy Áldozatra,
Bűntelen tiszta, szent, Jézus Krisztus vére!

Megtisztul bűnétől, aki elfogadja,
Mert ilyen nagyon nagy, a bűn súlyos bére.

Miattunk fizetett,—helyettünk szenvedett,
Isten elfogadta, és már nem tartozunk!
Húsvéti ajándék, hogy Ő így szeretett,

Királyunk megváltott, nincs több adósságunk.

Húsvéti ajándék,—szép terített asztal,
Istentiszteleten, imádunk s ünneplünk.

Templomba indulunk, szívünk áld, magasztal
Egyetlen Megváltónk, örökre légy velünk.

Gyertek fiúk, lányok, kedves kis családok,
Ünnepeljünk együtt, vidám békességben.

Mennyből jönnek ám a legszebb ajándékok,
Jézus is visszajön fényes dicsőségben!

Gellértfiné Kazi Margit

„Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára,
figyelek, várva, hogy mit szól hozzám.”
(Habakuk 2,1)

A REND kétévente kerül megrendezésre a
Dunántúli Református Egyházkerület terüle-
tén, más-más helyszíneken, az illetékes

egyházmegye szervezésében. Az idei REND a hatodik e sorban,
az Őrségi Református Egyházmegye koordinálásában, Őriszent-
péteren várja az érdeklődőket.

A REND egy református fesztivál, seregszemle, lehetőség a
találkozásra, de ugyanúgy az elcsendesedésre is. Nemcsak
egymással szeretnénk találkozni, hanem kilépve a
„belterjességből” várunk minden korosztályt, felekezetet, érdek-
lődőt. Ez a nyitottság ugyanakkor tetten érhető a hagyományos
egyházi alkalmakon túl „más műfajok” jelenlétében is. A sokféle
program mindegyikét összeköti azonban az, hogy valamennyi
„méltó” egy református egyházi fesztiválra, és észrevétlenül is
megtöltődik evangéliumi tartalommal. Célunk ugyanis, hogy sze-
retnénk megszólítani a ma emberét Jézus Krisztus evangéliumá-
val, amely ma is közösségteremtő és gyógyító, rendet teremtő
hatalom.

(Steinbach József püspök úr köszöntőjéből)

További informá-
ciók a Lelkészi
Hivatalban és a
w w w . r e n d . h u
honlapon!
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