
 

 

Cikk főcíme 

Továbbra is lehet jelent-

kezni a május 25-i Szeretet-

híd rendezvényre.  

Egyházmegyénk ez alka-

lomból várja mindazok jó-

szándékú segítségét, akik a 

Pap Kovách Gábor Reformá-

tus Idősek Otthonában szíve-

sen segítenének kerítésfes-

tés, fűnyírás, gallyazás, ker-

tészkedés, udvarrendezés fel-

adatokan. 

A festéshez szükséges esz-

közöket a helyszínen biztosít-

ják. Más munkálatokhoz ké-

rik, hogy szerszámainkat is 

vigyük magunkkal. 

A tervezett munka 9-16 

óráig tart, tízórait, ebédet 

biztosít az intézmény és az 

egyházmegye.  

Balatonfüredi Református Egyházközség 
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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 

További alkalmaink 

• Május 30-án Áldozócsütör-

tökön a mennybemenetel 

ünnepén (munkanap volta 

miatt) 18 órakor tartunk 

istentiszteletet 

• Június 2-án a konfirmáció 

vasárnapján az istentiszte-

leten kerül sor gyülekeze-

tünk létfontosságú esemé-

nyére a konfirmációra.  

Áldás, 

Békesség! 

Szeretethíd 

A májusi időszak a szemé-

lyi jövedelemadó bevallásá-

nak ideje is. Ne feledkezzünk 

meg arról a lehetőségünkről, 

hogy adónk 1+1%-áról saját-

magunk rendelkezhetünk. 

Az első 1% adónkkal támo-

gathatjuk többek között a 

Magyarországi Reformá-

tus Egyházat. Ehhez a 0066 

technikai számot kell beír-

nunk a rendelkező nyilatko-

zat megfelelő helyébe. 

A második 1%-kal külön-

böző alapítványokat támo-

gathatunk. Akár egyházi 

akár nem egyházi vonalon 

gondolkodunk rengeteg lehe-

tőség áll rendelkezésünkre, 

amelyből hadd ajánljunk rög-

tön kettőt: 

Az Alapítvány a Bala-

tonfüredi Református 

Egyházközségért. A gyüle-

kezetet támogató alapítvány 

adószáma 18918768-1-19 

A Református Általános 

Iskola Balatonfüred Tá-

mogatóinak Alapítványa 

adószáma: 19264639-1-19 

Éljünk a felkínált lehető-

séggel és rendelkezzünk 

adónk felajánlható 1+1%-áról 

adónk összegétől függetlenül. 

Köszönjük támogatását! 

1+1% május 20. 



 

 

OLVASANDÓ: Jn 20,1-18 

ALAPIGE: Jn 20,1 

 

„A hét első nap-

ján, korán reggel, ami-

kor még sötét volt, a 

magdalai Mária oda-

ment a sírhoz, és látta, 

hogy a kő el van véve a 

sírbolt elől.” 

 

Szeretett Testvéreim 

az Úr Jézus Krisztusban! 

 

Különös nap a feltá-

madás napja. Ahogyan az 

evangéliumok elénk tárják 

ezt a történetet, magunk is 

felismerhetjük, hogy egé-

szen váratlan események 

sora történik. Váratlanok, 

hiszen senki sem számított 

arra, ami valójában tör-

tént. Azt láthatjuk ugyanis 

e leírásokban, hogy Jézus 

követői mindnyájan úgy 

érzik minden véget ért. Le 

kell zárniuk életüknek ezt 

a szakaszát, hiszen Jézus 

meghalt, s Nélküle nincs 

tovább. 

S részben igazuk is 

van. Igazuk van abban, 

hogy Jézus meghalt, el is 

temették a kor szokásai-

nak megfelelően elhelyez-

ték a holttestét a sziklasír-

ban és elé hengerítették a 

sírt lezáró követ. Igazuk 

van abban is, hogy Jézus 

nélkül nincs tovább, hiszen 

a Mester nélkül értelmét 

veszti a tanítványság, ha 

egyszer nincs kit követni. 

Mindebben igazuk van. 

Hatalmasat tévednek 

azonban abban, hogy min-

den véget ért. Mert van to-

vább. Sőt nemcsak hogy 

van tovább, hanem igazán 

csak most kezdődik min-

den. 

Van tovább, de ehhez 

fel kell ismerniük az igaz-

ságot. Azt az igazságot, 

ami az ember számára na-

gyon nehezen elfogadható, 

mert összezavar minket 

az, hogy az igazság szem-

bemegy minden eddigi ta-

pasztalatunkkal.  

Krisztus útja azonban 

egészen más, és ez az egé-

szen más az, ami a húsvét, 

a feltámadás ünnepi örö-

mét jelenti számunkra. 

Csodálatos szépséggel tár-

ja fel ezt előttünk a felolva-

sott igevers is: „A hét első 

napján, korán reggel, ami-

kor még sötét volt, a mag-

dalai Mária odament a sír-

hoz, és látta, hogy a kő el 

van véve a sírbolt elől.” 

 

Már a hét első napjá-

ra való utalás is magában 

hordoz egy új kezdetet, 

mint ahogy a sötétségre 

való utalás, amelyből majd 

világosság lesz, de ez az 

igevers még egy ennél is 
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Igei útravaló – a húsvét vasárnapi igehirdetés  

nagyobb kezdetről és re-

ménységről szól. 

A magdalai Mária út-

ja ugyanis egész emberi 

létünk útját is szimbolizál-

ja. Nemcsak abban, hogy a 

sötétségben jár, hanem ab-

ban is ahová megy. Ő 

ugyanis egy sírhoz megy. 

Az életből a halál birodal-

ma felé, a múlandóság út-

ján. 

Mindannyian ezt az 

utat járjuk születésünktől 

fogva, s ez az emberiség 

évezredes tapasztalata. 

Bármennyire is fájdalmas 

belegondolni, de életünk 

útja folyamatosan a sír felé 

vezet minket, a halál biro-

dalma felé, ahonnan az 

emberi tapasztalat szerint 

nincs visszaút. 

Ezért megy a magda-

lai Mária is a sírhoz, mert 

úgy tudja, nincs más mód-

ja, hogy a Mester közelébe 

lehessen, hiszen Jézus 

meghalt és eltemették. Ha 

pedig eltemették akkor a 

testnek ott kell lennie a 

sírban, a kő mögött. 

Ezért is lepődik meg 

annyira, amikor a követ 

elhengerítve találja, és 

nincs meg a test sem. Ro-

han a tanítványokhoz, 

majd visszatérve is csak a 

veszteséget látja, s az sem 

vigasztalja, hogy angyalok 

kérdezik, sőt bánatában 

még a feltámadott Úr 
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zadokkal korábban hirdet-

te a prófécia is: 

„Ne félj, mert megvál-

tottalak, neveden szólította-

lak, enyém vagy!” Jézus 

minket is megváltott, és 

minket is megszólít, hogy 

az Övéi legyünk. 

Adja meg nekünk a 

Mindenható Isten, hogy 

tudjunk már e világon úgy 

élni, mint akik a mennyei 

hazába készülnek. Adja ne-

künk a hit ajándékát, és 

azt az erőt, reménységet és 

békességet, amelyet a fel-

támadás hite ébreszthet 

mibennünk. És ha egykor 

majd nekünk is el kell in-

dulnunk a minden élők út-

ján, tudjunk bátran elin-

dulni, boldogan, mint mi-

kor messzi földről végre 

hazaindul az ember; nem 

feledve milyen kimondha-

tatlan boldogság vár min-

ket a feltámadott Krisztus 

kebelén, aki legyőzte a ha-

lált. 

  Ámen 

 

Krisztus feltámadott, 

Kit halál elragadott, Ör-

vendezzünk, vigadjunk, 

Krisztus lett a vígaszunk, 

Alleluja! Ha ő fel nem tá-

mad, Nincs többé bűnbo-

csánat, De él, ezért szent 

nevét, Zengjük ő dicséretét, 

Alleluja! Krisztus lett a 

vígaszunk, Alleluja! Allelu-

ja! Alleluja! Alleluja! Ör-

vendezzünk, vigadjunk, 

Krisztus lett a vígaszunk, 

Alleluja!   (RÉ 185) 
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Krisztust sem ismeri fel. 

 

De Jézus a nevén szó-

lítja Máriát, s ezzel min-

den megváltozik. S ez a 

mindeneknek megváltozá-

sa hordozza a húsvéti fel-

támadás igazi örömét. Azt 

a tényt, amit az elhengerí-

tett kő is hirdet: Jézus él, 

mert feltámadt a halálból. 

Ezzel pedig előttünk is 

megnyitott egy eddig isme-

retlen, új utat, amely a ha-

lál birodalmából az örök 

életre vezet. 

Egy egészen új utat, 

amelyen Jézus jön Máriá-

hoz, majd jön a tanítvá-

nyokhoz, majd a hitetlen-

kedő Tamáshoz. Ugyanígy 

jön hozzánk is a feltáma-

dás evangéliuma által, a 

szemtanúk beszámolói ál-

tal. Hiába is keresnénk Jé-

zust a sírban, mert nincs 

ott. Ezért nem találta sem 

a magdalai Mária, sem Pé-

ter, sem János, még ha 

nem is értették mi történt. 

Mert míg a mi emberi 

tapasztalatunk csak arra 

terjed ki, hogy az életből a 

halál birodalma felé, a mú-

landóság útján járjunk, ad-

dig Jézus Krisztus feltá-

madása éppen azt hirdeti, 

hogy Általa van tovább. 

Krisztussal van to-

vább, mert Ő legyőzte a 

halált. Megtörte a múlan-

dóság hatalmát, s mind-

nyájunknak hirdeti a feltá-

madás és az örök élet ál-

dott útját. Azt az utat, 

amelyről immáron minden 

kő elhengeríttetett, mert 

Jézus a halálból életre 

kelt.  

S a húsvéti evangéli-

um eseményei mind ezt 

hirdetik számunkra: az el-

hengerített kő, az üres sír, 

a feltámadt Krisztussal va-

ló találkozások, és mindaz, 

ami ahhoz vezetett, hogy 

ma mi is itt vagyunk.  

S jelenlétünk szem-

pontjából mondhatni mind-

egy, hogy milyen motiváció 

vezetett ma ide minket. 

Akár az igaz hit, akár a 

mély vallásos meggyőző-

dés, akár a népszokás, 

akár csak a kíváncsiság. 

Az evangélium szava 

mindnyájunknak ugyanazt 

hirdeti: Krisztus feltámadt 

a halálból! Krisztus legyőz-

te a halált! 

 

Vele mi is győzelmet 

arathatunk, és Ő nekünk 

is ezt a diadalt kínálja. 

Mert Krisztus ma is dia-

dalmaskodik, s mindazok 

akik Vele vannak közös-

ségben, akik Őt követik 

szintén diadalt aratnak. 

Még akkor is ha időnként 

kételyek gyötrik őket. A 

magdalai Máriát is kéte-

lyek gyötörték, éppúgy, 

mint a tanítványokat, köz-

tük különösen is Tamást, s 

még megannyi embert, de 

Krisztus minden kételyt 

eloszlat, mert él. 

Valóban él és uralko-

dik. Igéje által téged is 

megszólít, téged is hív, 

éppúgy, amint már évszá-
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Dsida Jenő: Hálaadás 
 

Köszönöm Istenem az édesanyámat!  

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!  

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.  

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.  

Áldott teste, lelke csak érettem fárad.  

Köszönöm, Istenem az édesanyámat.  

 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este  

imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.  

Köszönöm a szívét, mely csak értem dob-

ban  

- itt e földön senki sem szerethet jobban! -  

Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,  

Istenem, köszönöm az édesanyámat.  

 

 

 
 

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,  

Aki oltalmadat, vigaszodat várja.  

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,  

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!  

Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,  

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!  

 

Áldd meg édesanyám járását-kelését,  

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenve-

dését !  

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,  

Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!  

 

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:  

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!  

Április 30-án 17 órakor 

rendkívüli Nőszövetségi al-

kalom volt Egyházközsé-

günkben. P. Tóthné Szakács 

Zita a Nőszövetség országos-

elnöke jött el közénk, hogy a 

XXI-századi kihívásokról és 

lehetőségekről tartson elő-

adást. A gyülekezeti terem-

ben nem sok szék maradt 

üresen, s a részvevők száma 

– őszintén megvallva felül-

múlta várakozásainkat. Kor-

ban gazdagok és fiatalok egy-

aránt voltak jelen, hogy 

közel, vagy még közelebb ke-

rüljenek a gyülekezetben va-

ló szolgálat e lehetőségéhez. 

Hiszen a Nőszövetség gyü-

lekezeti szolgálatot végez, 

mint „Isten munkatár-

sai” /1Kor 3,9/ mégpedig 

alapszabálya szerint a lelki-

pásztor és a Presbitérium se-

gítőiként.  

Ahogy a Presbitérium a 

gyülekezet jó gazdája, ak-

képp a Nőszövetség a jó 

gazdasszonya. Az ebbéli szol-

gálatban való megerősödés-

hez kaphattunk útmutatást 

elnökasszony által. 

Isten iránti hálával kö-

szönjük a szervezők és segí-

tőik áldozatos szolgálatát. 

Nőszövetség a XXI. században Egy hajóban 

Továbbra is ökumenikus hajóútra 

hívunk minden érdeklődőt szept-

ember 7-én, (szombaton) a Szent 

Miklós hajóra. Balatonfüredről 

indulnánk délelőtt 10 órakor, és 

ide is érnénk vissza pontosan dél-

re. A hajóbérlés költségeihez 

1.600,- Ft hozzájárulást kérünk a 

résztvevőktől, bízva abban, hogy 

gyülekezetünk 70 fős keretét meg 

tudjuk majd tölteni. 

 

Gyülekezeti 

honlap 

Örömmel adjuk hírül, hogy elindult 

egyházközségünk megújult hon-

lapja. A régi-új címet a lenti adatok 

között olvashatja. 


