
 

 

Cikk főcíme 

Jézus Krisztus dicsőséges 

feltámadása a legfőbb bi-

zonysága annak, hogy való-

ban Ő a megígért Szabadító, 

aki nemcsak a bűn fölött ara-

tott diadalt, hanem a halál és 

kárhozat fölött is. Vele való 

szent szövetségünk pedig 

minket is részeltet ebben a 

győzelemben, azaz immáron 

mi is részesei vagyunk a fel-

támadásnak és az örök élet-

nek. Még ha e földi élet véget 

is ér egyszer számunkra, 

minket is készen vár az örök-

kévalóság, és az üdvösség 

Krisztusért. Ez az ismeret 

pedig mindenkor reménytel-

jes jövőt tár elénk, hogy éle-

tünk minden helyzetében le-

gyen vigasztalásunk e hit-

ben: feltámadt Krisztus! 
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Gyülekezeti Hírmondó 

Alkalmaink: 

• Vasárnaponként délelőtt 

fél 10-kor istentisztelet a 

templomban, kisgyerme-

kek számára – a családi 

vasárnapok kivételével –

külön gyermekistentiszte-

lettel 

• Keddenként délután 4 órá-

tól Bibliaóra a Gyülekezeti 

Házban 

• Szerdán este 6 órától aktív 

dolgozók Bibliaórája a Gyü-

lekezeti Házban 

Húsvéti ünnepkör 

• Ápr. 19. Nagypéntek dél-

előtt fél 10 és este 6 óra 

• Ápr. 20. Nagyszombat este 

6 óra bűnbánati istentisz-

telet 

• Ápr 21. Húsvétvasárnap 

délelőtt fél 10 úrvacsorai 

istentisztelet 

• Ápr. 22. Húsvéthétfő dél-

előtt fél 10. 

Áldás, 

Békesség! 

Reménységünk alapja 

És fejét lehajtva, kilehelte 

lelkét” (Jn 19,30) 

Nagypéntek csodáját meg-

élni sohasem könnyű az em-

bernek, hiszen ez a fenti rö-

vid szó is mennyi mindent 

magában foglal: Elvégezte-

tett! 

Elvégeztetett egy különös 

élet, amely látszólag véget 

ért a golgotai kereszten. 

Elvégeztetett ugyanis az 

egyik és a másik ítélet is, 

amellyel Jézust elsőként bű-

nösnek, másodikként ártat-

lannak mondva mégis ke-

reszthalálra adták. 

Elvégeztetett azonban a  

prófétai küldetés is, amely-

ben a Názáreti Jézus kijelen-

tette Isten akaratát e világ-

nak, amiket jelekkel és cso-

dákkal is bizonyított. 

Elvégezetetett a főpapi 

küldetés, amellyel az Isten 

Báránya miattunk, helyet-

tünk és értünk áldozta Ön-

magát. Az újszövetség új pás-

kájanként egyszeri és tökéle-

tes áldozatával. 

Mert e szó: „Elvégeztetett!” 

a világ megváltását hordozza 

magában, amelynek drága 

árát Jézus Krisztus fizette 

meg. 

„Elvégeztetett! 



 

 

ALAPIGE: Zsolt 112,1-10 

 

„1Dicsérjétek az 

URat! Boldog ember az, 

aki az URat féli, sok örö-

möt talál parancsolatai-

ban. 2Utódja hős lesz a 

földön, a becsületesek 

nemzedéke áldott lesz. 
3Vagyon és gazdagság 

lesz házában, igazsága 

örökre megmarad. 4Vilá-

gosság ragyog a sötétben 

is a becsületesekre attól, 

aki kegyelmes, irgalmas 

és igaz. 5A jó ember kö-

nyörületes, és kölcsönt 

ad, ügyeit törvényesen 

intézi. 6Nem is fog meg-

inogni sohasem, örökre 

emlékezetes lesz az igaz. 
7Nem fél a rossz hírtől, 

erős a szíve, bízik az 

ÚRban. 8Rendületlen a 

szíve, nem fél, végül 

megvetéssel néz ellensé-

geire. 9Bőven adakozik a 

szegényeknek, igazsága 

örökre megmarad, ha-

talma dicsőségesen 

emelkedik. 10Látja ezt a 

bűnös, és bosszankodik, 

fogát csikorgatja, és 

emészti magát. A bűnö-

sök kívánsága semmibe 

vész.” 

 

 

Szeretett Testvéreim az 

Úr Jézus Krisztusban! 

 

A mi vallásgyakorla-

tunknak egyik fontos eleme 

az áldás. Köszönésünkben, 

összejöveteleinkben, jókíván-

ságainkban egyaránt jelen 

van, de el tudjuk-e mondani, 

meg tudjuk-e fogalmazni, 

hogy mi az áldás? Hitünk 

egyik legnagyobb kérdése ez, 

egy olyan alapvető része, 

amely egész hitünket megha-

tározza, s bár ennyire alap-

vető dolog mégsem könnyű 

szavakkal pontosan megfo-

galmazni.  

Mert a gyorsan adott 

válaszunk lehet, hogy felüle-

tes lesz, hiszen sokszor az 

áldás mögött a jót értjük, 

amely gondolattal nagyon 

nehéz megmagyarázni a ne-

hézségeket, a próbatételeket 

a szenvedéseket és küzdel-

meket. Hiszen a jó alatt is 

mást és mást értünk, és na-

gyon sok olyan eseménye van 

életünknek, amit nem jóként 

élünk meg, hanem nagyon is 

rossznak, s majd csak évek 

múltán vesszük észre, hogy 

az is javunkra volt. Máskor 

pedig éppen a számunkra jó-

nak, áldásnak gondolt törté-

nésekről derül ki, hogy mi-

lyen nagy kárunkra van. 

Mindegyikre találhatunk pél-

dát a Bibliában szép szám-

mal. Csakhogy egyet-egyet 

említsek: a szenvedésekből 

fakadó áldásra példa Krisz-

tus szenvedése, a jónak vélt 

kárra az aranyborjú történe-

te. 

Az áldás titka abban 

van, hogy az áldás minden-

kor Istentől származik, és jót 

eredményez. Nem feltétlenül 

kellemes, de jót eredményez, 

egyfajta jutalom, amely azon-
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Igei útravaló – a március 24-én elhangzott igehirdetés  

ban nem érdemek szerint 

adatik. 

112. zsoltár is az isten-

félelem jutalmáról szól, arról, 

hogy milyen sors jut az igaz 

embernek, aki Isten törvé-

nye, vagy mondjuk inkább 

úgy Isten rendje szerint éli 

életét. S a zsoltáros ebből ve-

zet le mindent arról, hogy 

milyen az az ember, aki Isten 

szövetségében él. Teszi mind-

ezt olyan derűlátással, ami 

már-már szinte megtévesztő, 

akár némiképp lehet kétség-

beejtő is, hiszen szembesülve 

ezzel az idilli képpel, mi is 

azt gondolhatjuk, hogy hát 

akkor a mi sorsunk miért 

nem ilyen, talán nem va-

gyunk eléggé istenfélők? 

Bizony sokan vannak 

ma is akik azt hirdetik, hogy 

a boldogság, a siker, a gaz-

dagság a világ minden kincse 

csak azé lehet, aki Istent he-

lyesen követi, s ha valakinek 

nem adatik meg az evilági 

gazdagság az nem jó hívő.  

Tény és való, hogy az 

Ószövetség sok, nagy alakja 

valóban gazdag ember volt. 

Elég ha csak arra gondolunk, 

amikor Ábrahám olyan sere-

get állít ki, amely négy király 

egyesített seregeit kergeti 

szét, vagy arra, hogy Jákób 

milyen hatalmasan tér vissza 

Lábántól, s mekkora soka-

sággal megy Egyiptomba. Bi-

zony Isten valóban megad-

hatja a gazdagságot az Őt 

félőknek. 

Csakhogy arról sem sza-

bad megfeledkeznünk, hogy 
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meg naponként. Azaz csak 

addig tartanak, amíg az em-

ber megmarad Isten szövet-

ségében. De addig rendíthe-

tetlenül tartanak. 

Ezért áldott lehetőség, 

és mérhetetlen gazdagság Is-

ten szövetségében, az ő ke-

gyelmében élni. S ez a lehető-

ség nekünk is felkínáltatott, 

s ahhoz hogy miénk lehessen, 

nem kell mást tennünk, mint 

átadni életünket Istennek. 

Azaz ki kell szolgáltatnunk 

magunkat Istennek, s ez ta-

lán megijeszt minket, ám be 

kell látnunk, hogy ha nem 

Istennek szolgáltatjuk ki ma-

gunkat, akkor másoknak le-

szünk kiszolgáltatottak: a ke-

gyetlen anyagias világnak, 

amelynek a mi életünk sem-

mit sem számít.  

Isten azonban nem 

ilyen, Ő kegyelmes szertettel 

tekint ránk, nem úgy, mint a 

szolgáira, hanem mint a 

gyermekeire. S ezért lehet 

Benne bizodalmunk, ezért 

lehetünk az Ő szolgálatában 

boldogok. Mert Ő nem elvesz, 

hanem mindent megad, s a 

próbákban, küzdelmekben 

sem hagy magunkra, hanem 

Szentlelke által mindenkor 

velünk van. S ez az igazi gaz-

dagság, a legnagyobb áldás, 

hogy minden körülmények 

között van kihez fordulni, 

van kitől segítséget, erőt kér-

ni, mert bízhatunk Istenben. 

Ő az aki minket is megvál-

tott, aki minket is megtart, 

aki rólunk is mindenkor gon-

dot visel. Ezért dicsérjétek az 

Urat! 
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azért nemcsak gazdagságban 

volt részük ezeknek az embe-

reknek sem. Hiszen Jákób-

nak is menekülnie kell, Áb-

rahámnak féltenie kell az 

életét Egyiptomban. Vagy ott 

van Jób, akinek mindene el-

vész egy próbatétel okán, 

amit ugyan majd sokszoro-

san kap vissza, de csak miu-

tán rendíthetetlenül megma-

radt a hitben.  

De sorolhatnánk a pró-

fétákat is, akiknek szinte 

semmi vagyonuk nem volt, s 

még az életük is szüntelen 

veszélyben forgott, mint Illé-

sé. S ugyanígy az apostolok, 

és még sok-sok olyan ember 

történetét ismerhetjük, akik 

bár istenfélő emberek voltak, 

mégsem lettek a világ mércé-

jével mérve gazdagok és sike-

resek, ahogyan azt ma hirde-

tik némelyek. 

Végül arról sem szabad 

megfeledkeznünk, hogy mi-

lyen sok istentelen gazdag 

ember van, mert nemcsak 

Isten adhat evilági gazdagsá-

got. A mi Urunk Jézus Krisz-

tust a Sátán a föld minden 

országának hatalmával és 

dicsőségével, azaz mérhetet-

len gazdagsággal kísértette. 

Mert a Sátánnak is hatalma 

van adni és elvenni is. S ezt 

sosem szabad elfelejtenünk. 

Mert e zsoltárban sem a földi 

vagyon és a gazdagság a lé-

nyeg, az csupán említés 

szintjén van benne. Mert 

ezek csak üres múlandó kül-

sőségek, amelyek mellé nyu-

godtan odatehetjük a földi 

élet minden javát is, még az 

egészséget és az életet is. 

Ahogyan egy régi ének is 

megfogalmazza ez csak a 

„Csalárd színnel fénylő világ, 

csak kívül szép mint a virág, 

mint tündöklő arany, ezüst, 

elenyészik mint tüzi füst.” 

Ha megnézzük a 112. 

zsoltárt mi is láthatjuk, hogy 

ez a zsoltár nem ezekről a 

külsőségekről, hanem a belső 

értékekről szól, azokról amik 

fölött nincs másnak hatalma. 

Az igazságról, becsületről, 

könyörületességről, rendíthe-

tetlenségről, az Úrban való 

bizalomról. Ez az a gazdag-

ság, ami igazából számít, s ez 

az a gazdagság, amely az ős-

atyákban, prófétákban, apos-

tolokban, és minden hívőben 

azonos, ami mindnyájunknak 

megadatik ha féljük az Urat.  

Ebben nincs szó földi 

kincsek adta vagyonról, nincs 

szó ilyen gazdagságról. Van 

viszont szó a boldogságról, 

örömről és erőről. Ezek azok, 

amik a próbák idején is meg-

tarthatnak és meg is tarta-

nak minket. S ez az a gaz-

dagság, ami a miénk, amit 

megoszthatunk egymással, 

amellyel még a keveset oda-

adhatjuk annak, aki kéri, 

mert Isten rólunk is gondot 

visel. Ő a keveset is sokká 

teheti. Gondoljunk akár az 

5000 ember megvendégelésé-

re, akár Illés, vagy Elizeus 

történeteire. S én úgy vélem, 

jobb a biztos mindennapi ele-

gendő, mintsem a bizonyta-

lan bőség. 

Isten ezt a biztonságot 

kínálja nekünk. Mert amit a 

zsoltáros leír az nem az is-

tenfélő ember saját erejéből 

elért kiváltsága, hanem Isten 

ajándékainak sokasága, ame-

lyek Tőle származnak, Benne 

vannak, és Általa újulnak 
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Szeretet-Szolgálat 
 

Az Egyházkerület kérésének megfelelően a Húsvét 

előtti Virágvasárnapi perselypénz teljes összegével 

a decemberben leégett nágocsi Árvácska Anya– és 

Csecsemőotthont támogatjuk. 

Már lehet jelentkezni a májusi Szeretethíd rendez-

vényre. Egyházmegyénk ez alkalomból várja mind-

azok jószándékú segítségét, akik a Pap Kovách Gá-

bor Református Idősek Otthonában tudna segíteni 

kerítésfestés, fűnyírás, gallyazás, kertészkedés, ud-

varrendezés feladatokan. 

Részletes információkkal a Lelkészi Hivatalban tu-

dunk szolgálni. 

Köszönjük szeretetből fakadó szolgálataikat! 

Húsvét szent hajnalán én felkerekedtem,  

Frissen hullott gyöngyharmatot összegyűjtö-

gettem, 

Házról-házra járva viszem a kezemben,  

Akit azzal meglocsolok áldja meg az Isten! 

Adjon bőségesen mindenféle jóból,  

Tartson távol minket gonoszságtól, gondtól. 

Adjon hitet, erőt, örömöt és békét,  

Nyújtsa jó hosszúra mindannyiunk éltét, 

Hogy késő vénségünkben, élettel betelve,  

Indulhassunk együtt, boldogan a mennybe! 

Mindezek után csak az a kérdésem 

Locsolhatok-e már, ha ennyi jót kértem? 

Ne legyen jutalmam vagyon vagy bármi más, 

Csak egyszerű piros, vagy egy hímes tojás. 

Szabad-e hát locsolni? 

Egyházkerületünk életé-

nek kiemelkedő alkalmai a 

nyári táborok, amelyeknek a 

Balatonfenyvesi Református 

Gyermek és Ifjúsági Üdülő 

ad otthont. Előző számunk-

ban jeleztük, hogy a hittanos 

(06.24-29.), és az ifjúsági 

(07.08-13.) tábor jelentkezési 

időszaka áprilisban várható. 

A jelentkezési lapok és a 

tájékoztatók megérkeztek 

kiegészülve az egyházkerüle-

ti családos táborral is (07.01-

06.). Jelentkezési lapokat a 

Lelkészi Hivatalban lehet 

igényelni. 

Gyülekezetünk is szervezi 

a hittanostábort, ugyanott, a 

Balatonfenyvesi Református 

Gyermek és Ifjúsági Üdülő-

ben a régi rend szerint. 

Ez a tábor június 17-22. 

között lesz, tehát megelőzi az 

Egyházkerületi táborokat. A 

jelentkezési lapok már ehhez 

a táborhoz is igényelhetők. A 

részvételi díjak mérséklésére  

pályázatot készülünk beadni, 

és adományokat is gyűjtünk. 

Ezúton is köszönjük a már 

beérkezett támogatásokat!  

Nyári táborok 2 Passiójáték 

Az Evangélikus Hittudományi Egye-

tem hallgatói Mi az Igazság cím-

mel 2019. április 16-án kedden 

17 órai kezdettel passiójátékot 

adnak elő az evangélikus temp-

lomban. Minket is szeretettel vár-

nak! 

 

Egy hajóban 

Ökumenikus hajóútra hívunk min-

den érdeklődőt szeptember 7-én, 

(szombaton) a Szent Miklós hajó-

ra. Balatonfüredről indulnánk dél-

előtt 10 órakor, és ide is érnénk 

vissza pontosan délre. A hajóbér-

lés költségeihez 1.600,- Ft hozzá-

járulást kérünk a résztvevőktől, 

bízva abban, hogy gyülekezetünk 

70 fős keretét meg tudjuk majd 

tölteni. 


