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Minden  

kedves Olvasónak 

áldott húsvéti 

ünnepeket kívánunk! 

Ünnepi alkalmaink: 
 

Balatonkenesén: 

 Április 3. Nagypénteki    

istentisztelet 18 órakor 

 Április 5. Húsvét vasár-

nap istentisztelet úrvacso-

rával fél 11 órakor 

 Április 6. Húsvét hétfőn 

istentisztelet úrvacsorával 

és legátus szolgálatával fél 

11 órakor 

 Április 6. Húsvét hétfőn 

evangélikus úrvacsorás 

istentisztelet 16.30 órakor 

 

Balatonakarattyán: 

 Április 5. 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 

 

Egy-egy váratlan áramszünet 
idején megtapasztalhatjuk, milyen az, 
amikor vakon tapogatózunk a lakás-
ban, ennek-annak nekimegyünk, eset-
leg még le is verünk valamit az asztal-
ról. Ismerős ugyan minden, de jobb 
lenne végre újra a szemünkkel látni! 
Aztán amikor a gyu-
faszál vagy egy 
gyertya fényt ad, 
minden világos lesz, 
tiszták lesznek az irányok, nem ve-
rünk le több poharat, és megtaláljuk a 
kilincset. 

Az életünkben is szükséges egy 
olyan fényforrás, ami tájékozódni se-
gít, irányt mutat. Segít, hogy ne ütköz-
zünk neki mindennek, hogy ne törjük 
össze sem szeretteinket, sem magun-
kat. Segít jó irányba indulni. 

A húsvéti történetben nyomon 
követhetjük, hogyan változik meg a 
szereplők, az asszonyok életének alap-

vető iránya. Amit 
Jézus feltámadásá-
val kapcsolatban 

átélnek, az olyan 
fényforrás számukra, ami új irányba 
indítja őket. Először arccal a sírbar-
lang felé fordultak. Később aztán 
irány a többiek felé az örömhírrel! 
Egyik irány a halál, a másik pedig az 
élet. 

Ez a két irány minket is meghatá-
roz. Halál és Élet – a legvégső dolgok! 
Olyan mélységét mutatják emberi éle-
tünknek, ahol bizony a mi kis fényeink, 
emberi bölcsességünk, okoskodásaink 
nem sokat érnek. Itt maga Isten gyúj-
tott világosságot. Ő maga nyúlt bele a 
természet rendjébe Jézus feltámadásá-

val! Így láthatunk mi is tisztán ennek 
a fényforrásnak a világosságánál. 

Az asszonyok eredetileg azért 
indultak, hogy megnézzék a sírt. 
Holttestet látni mentek, bármily fur-
csán is hangzik. Azért mentek, hogy 
Jézus holttestén a temetési szertartást 

tisztességesen befejezzék. Nagy-
péntek estéjén a páska ünnep 
előkészülete miatt ez elmaradt. 

Amire tehát számítottak, és be-
szőtte gondolataikat: a halál. 

Mi vajon hogy állunk ezzel a kér-
déssel? Talán tabutémának tekintjük 
ugyan a halált, mégis tele van vele az 
életünk! Talán nem beszélünk róla 
szívesen, mert félünk tőle, mert nincs 
róla mondanivalónk; mégis állandóan 
benyomakodik a gon-
dolatainkba. Nem 
tudjuk kizárni. Gon-
dolhatunk akár a hír-
adásokra, hiszen alig van nap, hogy 
ilyeneket ne hallanánk: lelőtték, meg-
halt, halálos baleset történt, pénzéért 
ölték meg, és így tovább. De még  fe-
nyegetőbben nyomul közel hozzánk, 
amikor nem a képernyőn látjuk, ha-
nem szeretteinkre veti árnyékát: ami-
kor egy családtagtól, közeli baráttól 
kell végleg elköszönnünk. Túl közel 
van hozzánk a halál, azt a luxust nem 
engedhetjük meg, hogy nem foglalko-
zunk vele. A halál biológiai kódja be-
lénk van írva, azt kitörölni nem lehet; 

azonban az 
általa fel-
vetett kér-

désre választ 
adni, azt igenis lehet, sőt kell is! 

(Folytatás a(z) 2. oldalon) 

„Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, 
mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol 
feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltá-
madt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt.” 

(Máté ev. 28,5-7 ) 

Ú j   i rá ny b a   i n d í t  

Fényforrás 

Sír 

Élet 

Nincs itt 
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Az asszonyok számára a fordulópont nagyon látvá-
nyos volt: angyali küldött érkezett, földrengés és villám-
lás, félelmetes hang- és fényhatások kísérték szavait. Ne-
künk ilyen ma nincsen, és nem is baj. Nem kell földrengés, 
ne akarjunk nagy és látványos jeleket. Örüljünk, amíg 

Isten halkan és szelíden 
mondja el üzenetét! Az 
igazi átütő erő nem is a 

körülményekben volt, ha-
nem magában az elhangzó hírben! Az üzenet pedig ma is 
ugyanaz, mint az asszonyoknak. 

„Tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek, de 
nincsen itt, mert feltámadt.” – Ebben a hírben valami 
hihetetlen erő van! Nézzük csak meg az eredményét, mi-
lyen elemi erővel fordítja meg, és indítja új irányba az 
asszonyokat! 

„Gyorsan eltávoztak a 
sírtól, félelemmel és nagy 
örömmel futottak, hogy 
megvigyék a hírt!” Egyszerűen nem tudtak mást tenni! 
Irány: a többiek! Irány: az Élet! A legfontosabb dolguk 
lett továbbadni, amit hallottak, nem tarthatták meg ma-
guknak! Irány a többiek felé, – és futás! 

Úgy lehettek, mint annak idején Jeremiás próféta az 
Istentől kapott üzenettel: nekik is kiáltaniuk kellett, és 
hirdetni, mert perzselő tűzzé vált bennük, a csontjaikban 
izzott! 

Miért kellett menniük? Mi változott? Az, hogy ettől 
kezdve ők nem a megfeszített Jézust keresték, mert Ő 
már nem a sírban volt, hanem az élő Urat! Azt az Urat 
keresték, aki ott volt kint, az életben, aki szolgálatba 
küldte őket  az örömhírrel! 

Ugyanez az elemi erejű változás később megismétlő-
dött a tanítványokkal is. Igen, bátran ki lehet jelenteni, 

hogy a feltámadás erejének van bizonyítéka! Az az ele-
mi erejű változás, ami végbement Jézus követői életében, 
mindennél szebben bizonyítja Jézus élő voltát! Gondoljuk 
csak végig! Máskülönben hogyan történhetett, hogy 
nagycsütörtökön még elfutottak, Jézust cserbenhagyták, 
gyávák és bezárkózók voltak; aztán Nagypénteken letar-
giába estek, elsiratták Mesterüket, hogy mindennek vé-
ge… Aztán egyszer csak megváltoztak? Mitől? Hogyan 
lehettek hirtelen bátor hitvallókká? Hogyan mertek kiáll-
ni az utcákra és terekre az emberek közé? Hogyan hir-
dették később ezt a hírt az egész Birodalomban, és adták 
oda még az életüket is az ügyért?!? 

Hát hogyan? – Úgy, hogy nem megfeszített Jézusuk 
volt, hanem Feltámadott, élő és éltető Uruk! Úgy, 
hogy az angyal szavának megfelelően új irányt találtak: 
többé nem a megfeszítettet keresték, hanem a Feltáma-
dottnak engedelmeskedtek! Micsoda különbség, és micso-
da változás! 

Nekünk vajon milyen Jézusunk van? Milyen irányba 
tart az életünk? 

Húsvét örömhíre számunkra az, hogy Isten Szentlel-
ke ezt a változást ma is munkálhatja! Az az Isten, aki azt 
a fényforrást meggyújtotta, ma is ezt mondja nekünk: 
„Előtökbe adtam az életet és a 
halált, az áldást és az átkot. 
Válaszd azért az életet!”  

Adjon nekünk Isten olyan 
ünnepet, melyben átélhetjük a Feltámadott Krisztus tá-
mogató erejét. Kérjük az Élő Urat, hogy maradjon velünk 
ünnep után is, otthon, a munkánkban, a feladataink kö-
zött! 

 
 Németh Péter 

H ú sv é t   ü n n e p é b e n  

Dícsérünk, ünneplünk, húsvét ünnepében! 

Feltámadott Urunk, aki megjelentél 

A sírkertben síró asszonyok körében, 

S ámulattal látták: íme, ki meghalt, ÉL! 

 

Az Úr él, mi láttuk, oly hihetetlen volt. 

Alig ismertünk rá, ott állt velünk szemben. 

Kő — elhengerítve, és üres a sírbolt! 

Szólt hozzánk, hangja cseng fülünkben, szívünkben. 

 

Szívünkben, lelkünkben egyre hangosabban 

Dübörög: Jöjjetek, lássatok, higgyetek. 

Térjetek meg Hozzám, értsétek meg jobban 

Mit tettem értetek: mennyire szeretlek! 

 

Örök szeretettel — az életem adtam 

Mindenkiért! — De csak aki elfogadja 

Vétekáldozatom, melyet bemutattam 

Golgota keresztjén, — üdvösséget kapja. 

 

Üdvösség — kárhozat, most kell eldönteni! 

Elfogadni Istent s az örök Életet, 

Vagy a világ szerint, Isten nélkül élni, 

Milyen élet lesz, hol harc van és gyűlölet? 

 

De Péter és János felmentek a Hegyre, 

Az üres sírboltban csak a leplek voltak. 

Meg is jelent az Úr, - köszönt - nagy örömre: 

„Békesség tinéktek” — s ők némán ámultak. 

 

Húsvét ünnepében megyünk ünnepelni 

Az Isten házában — kedves templomunkban. 

Urunk kérésére úrvacsorát venni, 

„Ezt cselekedjétek!” — így szép emlékezni. 

 

         Gellértfiné Kazi Margit 

Feltámadt 

Élet felé 

Megfordít 
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Kérjük, adója 1%-val  

támogassa a  
Magyarországi  
Református Egyház  
szolgálatát! 
 

Technikai szám: 0066 

Januári zárszámadásunk újra megnyugtató eredmé-
nyeket mutatott, hiszen kiegyensúlyozott anyagi helyze-
tünkben  tartalékképzésre  is 
volt lehetőségünk.  

Az egyházfenntartói járu-
lékok kis mértékben elma-
radtak  a  tervezettektől,  de 
bízunk  benne,  hogy  csak 
pillanatnyi késlelkedésről lehet szó, hiszen a perselypén-
zek a tervezett mértékben érkeztek gyülekezetünk tagja-
itól, amit ezúton is köszönünk szépen. Az adományok 
egy jelentős részében még mindig megjelennek az orgo-
nára való befizetések, így a felújítás befejező szakasza 
idén megvalósulhat.  Támogatásaikat,  adományaikat a 
gyülekezet nevében is köszönjük szépen. Egyháztagja-
ink befizetéseit az előző években megszokottak szerint 
kiegészítette az ingatlanjáradék, a toronybérleti díj és a 
temető bevétele. Lelkészeinknek köszönhetően támo-
gatásokból, pályázatokból 2 millió Ft-ot sikerült meg-
szerezni, amit gyülekezeti célokra fordítunk. A júniusi 
ingatlaneladásból származó bevételünket és a miniszté-
riumi támogatást lekötött betétben tartjuk, amíg a pres-
bitérium más döntést nem hoz. 

Gyülekezeti életünk kiadásai, az igazgatási kiadások 
és ingatlanjaink fenntartásának költségei a költségvetés-
ben tervezettek szerint alakultak. 

A 2015-ös év költségvetése nagyban hasonlít a 2014
-es eredményekre. Az orgona befejezésére 2 millió Ft-

ot irányzott elő a presbitéri-
um.  Továbbra  is  kalkulál-
tunk az önkormányzati  tá-
mogatással  és  gyülekezeti 
tagjaink adományaival, járu-
lékaival, hogy a keletkezett 

tartalékalapból esetleges felújításokra is sor kerülhessen 
(templom, parókia). 

A 2014-es zárszámadás és a 2015-ös költségvetés a 
Lelkészi Hivatalban megtekinthető. 

Kívánok áldott, békés húsvéti ünnepet! 

 

 Galántai Krisztina 

 pénztáros 

Gyülekezetünk gazdálkodása 
2014-ben 

A böjti időszak előtti 
utolsó szombat délutánon 
gyülekezeti farsangot tar-
tottunk. Gyerekek, fiatalok 
és idősebbek is sokan eljöttek. 

Az együttlétet igeolvasással 
kezdtük : „Megtanultam, hogy kö-
rülményeim között elégedett le-
gyek. Tudok szűkölködni és tudok 
bővölködni is, egészen be vagyok 
avatva mindenbe, jóllakásba és éhe-
zésbe, a bővölködésbe és a nélkülö-
zésbe egyaránt. Mindenre van erőm 
a Krisztusban, aki megerősít en-
gem.” (Filippi levél 4,11-13) 

Megtanultuk az ’Úr Jézus, taníts 
meg örülni’ kezdetű éneket gitárkí-
sérettel, majd megnéztük Szirmai 
Márton ’Szalontüdő’ című rövidfilm-
jét, és kicsit beszélgettünk róla.  

Nem csak evésről, de osztozni és 
elfogadni tudásról, önzésről és előí-
téletekről is esett szó. Három hitta-
nos, Varga Verita, Sarkady Anna és 
Bödör Veronika szemelvényeket 
olvasott a jelenlevőknek a farsang 
történetéről és a farsangi fánkról. 

Az alkalomról természetesen 
nem hiányozhatott a sokféle finom 
fánk és egyéb sütemények sem. 

Az Ökumenikus Női Világimanap 
kontinenseket átfogó láncához kap-
csolódva idén is összegyűlt egy 
imádkozó közösség március 6-án 
este a Gyülekezeti Házban. 

Az alkalom elején a Bahama 
szigetekről hangzott egy bevezető, 
majd rövidfilm segített a különleges 
országot elképzelni. 

Ezután közös énekekben és 
imádságokban vittük Isten elé kö-
nyörgéseinket. Az igei üzenet János 
evangéliuma 13. része alapján szólt: 

„A húsvét ünnepe előtt Jézus  - 

jól tudva, hogy eljött az ő 
órája, amelyben át kell men-
nie e világból az Atyához, 
jóllehet szerette övéit ...  

Felkelt a vacsorától, letette fel-
sőruháját, és egy kendőt véve, kö-
rülkötötte magát; azután vizet ön-
tött a mosdótálba, és elkezdte a 
tanítványok lábát mosni...   

Miután megmosta a lábukat, és 
ismét letelepedett, ezt mondta ne-
kik: „Értitek, hogy mit tettem vele-
tek? Mert példát adtam nektek, 
hogy amint én tettem veletek, ti is 
úgy tegyetek egymással.” 

Az áldást követő kötetlen be-
szélgetés alatt a Bahamákat idéző 
déli gyümölcsök és finom házi süte-
mény szolgálták testünk táplálását. 

Lelki-testi táplálék 
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A Balatonkenesei Református Egyházközség időszakos lapja. 8174 Balatonkenese, Táncsics 
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Az egyházfenntartói járulék befizethető az 

alábbi helyeken és személyeknél: 

 

Forrás Takarékszövetkezet, Fő u. 23 

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  

A 2015-ös Csillagpont központi gondolata a bizalom, amely 

nemcsak kapcsolatainknak, hanem hétköznapi életünknek is 

alapköve: fontos, hogy kiben vagy éppen miben bízunk, mi-

ért nehéz bíznunk (csalódások, kockázat), hogyan lehet mé-

gis bíznunk (döntés, tapasztalat). A nehéz körülmények el-

lenére is kitartó „mégis bizalom”  Dániel próféta példáján: 
 

„Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket 

szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadí-

tani a te kezedből is, ó, király! De ha nem tenné is, tudd 

meg, ó, király, hogy mi a te isteneidet nem tisztel-

jük…” (Dán 3,17–18.) 
 

A résztvevőket folyamatosan rengeteg érdekes és értékes 

program, előadás, lelki alkalom, nagyobb és kisebb csopor-

tos foglalkozás várja, nem 

beszélve a már ismert és 

az itt megismerhető tár-

sakkal való beszélgetések 

végtelen lehetőségéről. 
 

csillag.reformatus.hu 

Alig várták, hogy jöjjön a reggel, 
s most bánatosan, illatos kenetekkel, 
sírva sietnek a sír fele hárman, 
epesztő, emésztő, roskasztó gyászban. 

Ím ébred az élet és támad a nap már. 
A madarak kara csak egy fénylő sugarat vár 

és csattog az ének, száll által a légen 
fel, fel az ég felé ... Csak úgy, mint régen. 

Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék? 
Mikor a Mester előttük ment még, 
és ajkán az élet igéi fakadtak 
a szomjazóknak, a fáradtaknak! 
Volt-e valaha riasztóbb álom, 
mint ez a három nap, ez a három: 
mikor, aki folyvást csak életet mentett, 
vad, gyilkos kezek fogják meg a Szentet, 
viszik diadallal a főpap elébe, 
rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe 
és suhog a korbács és csattog az ostor, 
hol, aki megvédje, a hős, az apostol? 

És az Atya hallgat? - Mély csend ül az égen 
s most hajnallik újra: csakúgy ... úgy mint régen. 

Hogy hurcolták! Mint egy gonosztevőt. 
S még volt, aki gúnnyal nevette Őt, 
amint a tövistől a vére kicsordul, 

s úgy kell felemelni az utcai porbul. 

Köpdösve, gyalázva a fára szegezték, 
de Ő ugyanaz volt, ott is szeretett még, 
ott fenn a kereszten, anyát és poroszlót: 
könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót. 

Ó, jaj, a halálig, mindig szeretett! 
Viszik az illatozó kenetet, 

és sírva sietnek a sír fele hárman, 
nagypénteki gyásszal, húsvéti sugárban. 

Hogy látnák szemükben keserű könnyekkel, 
milyen csodálatos ez a reggel. 

A pálmafák két szegélyén az útnak 
súgva-búgva valami titkot tudnak. 

A virágok át harmatkönnyeken 
már látják felragyogni fényesen 

az élet napját, s azt hirdeti minden: 
A sírban nincsen! A sírban nincsen! 

Ők mégis mennek. Gyászolva, sírva. 
Betekinteni egy üres sírba, 

az angyal előtt döbbenve megállni: 
feltámadott, élő Mesterre találni. 

Húsvétkor ha nincs még húsvéti szíved, 
a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed 

könnyesen, aggódón, búsan, amint van, 
s keresd a Krisztust, keresd a sírban! 

Nem, úgysem fogod megtalálni ottan. 
Eléd fog állani feltámadottan.  

Túrmezei Erzsébet:  

HÚSVÉT HAJNALÁN  


