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Minden

kedves Olvasónak
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Ünnepi alkalmaink:

Április 2. Nagypénteki
istentisztelet fél 11 órakor

Április 4. Húsvét vasárnap
istentisztelet úrvacsorával fél
11 órakor

Április 5. Húsvét hétfő is-
tentisztelet úrvacsorával és
legátus szolgálatával fél 11
órakor

Április 5. Húsvét hétfő
evangélikus úrvacsorás is-
tentisztelet 16 órakor

Balatonakarattyán:
Április 4. Húsvét vasárnap

istentisztelet úrvacsorával a
Könyvtárban 9-kor

További rendszeres
alkalmak:

Bibliaóra szerdán 18-kor
Istentisztelet és gyermek-

istentisztelet vasárnap fél 11-
kor

Istentisztelet Akarattyán va-
sárnap 9-kor

Mindenkit
szeretettel várunk!

Egy gyászoló asszony és két
megdöbbent férfi az elsők, akik
szembesülnek azzal, hogy Jézus-
sal valami történt. Ezzel azonban
egyelőre nem tudnak mit kezde-
ni, habár tudhatták volna.

Feltűnően részletes annak
leírása, ahogy a két férfi szinte
versenyt fut a sírhoz. A „másik”
tanítvány többször is előfordul
János evangéliumában (pl. Jn
13,23-25). Ő maga János, aki
meg akar győződni arról, hogy
valóban üres a sír. Másodikként
lép be a sírba, ám ő az első, aki
hisz. Az a tanítvány, aki Jézus-
hoz már életében is közel állt,
elsőként fogja fel, hogy a sírban
tényleg nincs ott Jézus.

Együtt térnek vissza, de az
életüket ekkor még nem ragad-
ják meg a történtek. Még mindig
a régi kerékvágás szerint gondol-
koznak. Nem értik meg, hogy be-
teljesedett az ígéret: Jézus fel-
támadt a halálból.

Néha Istentől az elveszett

dolgok pótlását kérjük, a meg-
szokott körülmények visszaállítá-
sát. A régi jó volt, ezért szeret-
nénk ugyanúgy folytatni. De Is-
ten más. Ő valami újat teremt,
ami összehasonlíthatatlanul fe-
lülmúlja a korábbit. Az Ő terem-
tő ereje messze meghaladja fan-
táziánkat.

Ne a régi után vágyódjunk—
nézzünk inkább előre!

Az üres sírtól Húsvétig

“Krisztus nem azért
jött a világba, hogy

megfejtsük Öt, hanem
hogy Belé

kapaszkodjunk, és
Hozzá ragaszkodva
magával ragadjon

minket a feltámadás
felfoghatatlan
valóságába”

Dietrich Bonhoeffer

A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Má-
ria odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfu-
tott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus
szeretett, és így szólt hozzájuk: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk,
hova tették!” Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a
sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előrefutott, gyorsab-
ban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előrehajolt, és látta, hogy ott
fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Si-
mon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és
hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem kü-
lön összegöngyölítve, egy másik helyen. Akkor bement a másik tanít-
vány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették
ugyanis az Írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. (Jn 20,1-9)
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Nőszövetségünk a gyülekezet-
tel szorosan együttműködve végzi
munkáját. Ez gyakran nem látvá-
nyos, hisz elsőrendű feladatunk-
nak az idős, egyedülálló, beteg
emberek látogatását, felkarolását
tartjuk.

Lelkészeink minden vasárnap-
ra elkészítik a „Mécses” c. kiadvá-
nyunkat, amely a hetenkénti ige-
magyarázaton túl tartalmazza a
gyülekezeti élet aktuális híreit. A
meglátogatott időseknek ezt a la-
pot is széthordjuk, így továbbra is
egy közösség részeinek érezhetik
magukat.

Rendszeresen résztveszünk az
Idősek Klubjának alkalmain, felol-
vasással, versmondással, aktuális
témákból felkészült beszélgetés-
vezetéssel igyekszünk szebbé ten-
ni mindennapjaikat.

Januárban, a doni hősökre em-
lékezve megkoszorúztuk a hősi
halottak emléktábláját.

Minden év márciusa első pén-

tekén katolikus testvéreinkkel kö-
zösen bekapcsolódunk az Ökume-
nikus Világimanap programjába.

Évenként megrendezzük a
Konfirmáltak Találkozóját, ahol a
jubiláló társak, még a Keneséről
messzekerült barátok is találkoz-
hatnak. Régi emlékeikből tárgyas-
fényképes kiállítást rendezünk
szeretetvendégséggel összekötve.

Nyaranként segítünk a gyer-
mek-táboroztatásban. Támogatá-
sunkkal biztosítjuk néhány rászo-
ruló gyermek nyaralását, akik
egyébként nem tudnák állni a költ-
ségeket.

Ősszel az ország keresztyén
költőit hívtuk meg találkozóra.
Egészen távoli helyekről is érkez-

tek az egész napos kenesei prog-
ramra.

December második hete az
ünnepre készülődés csendes-hete:
Adventi esték címen voltunk
együtt, hívogatva minden érdeklő-
dőt.

A múlt évben kétszer tartot-
tunk ruhaosztást három napon ke-
resztül a város és környékének
rászoruló családjai számára a
Karitásszal összefogásban.

Jó a kapcsolatunk a városunk-
ban működő többi szervezettel, az
önkormányzat üléseit, munkáját
figyelemmel kísérjük, s ahol tu-
dunk, segítünk.

Németh Gyuláné
elnök

Hiába mondta Nietzsche, hogy Isten „halott”,
Úr Jézus teste elmúlást nem láthatott!

„Filozófus tanár” hitetlen gagyogott—
Látta Péter, a sír üres: Feltámadott!

Péter után János reménykedve futott,
Ő ért előbb oda, de nem mert bemenni.
Péter behajolt és szeme tágra nyílott,
A lepel ott hevert, odament felvenni.

Amellyel a szent Fő lett körültekerve,
Külön összehajtva volt egy kissé távol.

Szemük könnyel, szívük nagy örömmel telve
Indultak ámulva—beszélni csodáról.

Elvégeztetett a megváltás csodája!
Főpap mutatta be—maga volt a Bárány—

A világ bűnéért! — Véres kínzatása
Lett vétek áldozat, Golgota oltárán!

Megváltotta mind, ki elfogadja hittel,
Bűnbánattal vallást tesz a keresztfáról!

Új életet kezd és szolgál új élettel,
Mert újjászületett, Isten jóvoltából.

Élő győztes Isten, királyok Királya!
Hamar eljön újra—boldog aki őrzi

Hitét, hogy ott legyen—ő is szépen várja
Zengő új énekkel—Krisztust ünnepelni.

Dicsőség Istennek—Vele megjelennek
Méltó öltözetben, lámpással kezükben!

Fényes nagy győzelem, győztesek hitének
Hajt a világ fejet örök szeretetben.

Gellértfiné Kazi Margit
Balatonkenese

2010.02.07.

2010 januárjában, gyülekezetünk első
presbiteri gyűlésén megtörtént az elmúlt év
pénzügyi zárása és elfogadásra került az idei év
költségvetése is.

A mérleget elemezve elmondhatjuk, hogy
a 2009-es esztendő gazdálkodása tehermente-
sebben zajlott, mint az azt megelőzők. Felléle-
gezhettünk, hiszen az év második harmadától
visszakaptuk a gyülekezeti ház felújítására fel-
vett hiteltörlesztés miatt szünetelő ingatlanjára-
dékunkat. Ez elég jelentős összeg, így lényege-
sen befolyásolta
gazdálkodásunkat.
Számolhattunk a
Pannon GSM által
fizetett bérleti díjjal,
ezen kívül örömmel
fogadtuk önkor-
mányzatunk és
müncheni testvér-
gyülekezetünk tá-
mogatását.

A legjelentő-
sebb bevételt még mindig gyülekezeti tagjaink
járuléknak, perselynek és adománynak szánt
befizetései jelentették, ami arra is utal, hogy
gyülekezetünk tagjai a nehezebb gazdasági
helyzetben is a megszokott módon támogatják
egyházunkat. A járulékgyűjtő gyülekezeti tagok
és a sokszor erején felül is feladatot vállaló te-
metői ügyintézőnk munkáját ezúton is köszönjük
szépen. Közreműködésüket 2010-től postai sár-
ga csekk segíti, ami újabb formai lehetőséget
kínál a befizetések teljesítésére.

Bevételeinket néhány győztes pályázati
összeggel kiegészítve a 2009-es évben is telje-

síthettük kifizetési kötelezettségeinket, mint sze-
mélyi kiadások, épületeink fenntartása, igazga-
tási kiadások és egyházmegyei kifizetések. Ele-
gendő összeget fordíthattunk gyülekezeti éle-
tünk kiadásaira: hittanosainkra, nyári táborozta-
tásra, ifjúsági munkára, továbbképzésekre és
szeretetvendégségekre. Az önkormányzati és
testvérgyülekezeti támogatásnak köszönhetően
felújításba (urnatemető építésébe) is belefog-
tunk, de szomorúan vettük tudomásul, hogy az
urnatemető munkálatai nem a szerződésben

foglalt ütemben halad-
nak. Jelenleg szerző-
désmódosításról és a
hátralévő munkálatok
mielőbbi befejezéséről
szólnak tárgyalásaink a
szerződött vállalkozó-
val.
A 2010-es kalkuláció is
az elmúlt évhez hason-
lóan alakult. Költségve-
tésünkben fűtési költ-

ségeink csökkentése érdekében előirányzatként
szerepel, és hamarosan megkezdődik az új paró-
kia épület nyílászáróinak cseréje. Reményeink
szerint folytatódik temetői felújításunk és az idei
év támogatásaiból tovább épül az urnatemető.
Pincénk állagmegóvó, helyreállító munkálataira
is különítettünk el egy bizonyos összeget.

Zárszámadásunk és költségvetésünk a lel-
készi hivatalban megtekinthető.

Áldott, békés Húsvétot kívánok gyülekeze-
tünk tagjainak!

Farkasné G. Krisztina
presbiter, pénztáros

Gazdálkodásunk 2009-ben

Győzelem

Beszámoló a Nőszövetség munkájáról

Minden napra kijelölt igerészekkel, az előző ol-
dalon olvasható meditációhoz hasonló, megértést
segítő gondolatokkal, kedves illusztrációkkal, meg-
ragadó idézetekkel és a mindennapi hitéletünkben
hasznos gyakorlati tanácsokkal gazdagítva.

A Szentírás Szövetség kiadványa „lélekfrissítő”
társ a mai nőknek, asszonyoknak és kedves ajándék
is lehet nőrokonoknak, barátnőknek…

Színes füzetalakban jelenik meg negyedévenként
— megrendelhető a Lelkészi Hivatalban!

lélekfrissítő — Bibliaolvasó vezérfonal nőknek
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KONFIRMÁCIÓ VASÁRNAPJA
Ünnepi istentisztelet, fogadalomtétel, úrvacsora
május 16-án fél 11-kor.

KONFIRMÁLTAK
TALÁLKOZÓJA
Hálaadó istentisztelet, szeretet-
vendégség május 30-án fél 11-
kor.

Szeretettel kérjük azon gyülekezeti
tagjaink jelentkezését, akik más
gyülekezetben konfirmáltak 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70
évvel ezelőtt! Szükséges adatok: név, konfirmáció
helye és ideje, konfirmáló lelkész neve.

TÁJÉKOZTATÓ

Az egyházfenntartói járulék befizethető az alábbi he-
lyeken és személyeknél:

Forrás Takarékszövetkezet, Táncsics M u.
Farkasné Galántai Krisztina, Nagykúti u. 31
Gerner Jánosné és Vér Lászlóné, Nagykúti u.
Hanák Istvánné, B.akarattya, Hársfa u. 15
Keresztes Jánosné és Borda Ferencné, Nagykúti u.
Oláh Jánosné, Fő u.
Sipos Károlyné, Partalja u. 61
Sipőcz Istvánné, Soós Lajos u. 1
Szabóné Öcsi Mónika, Zrínyi M. u.
Szecsődi Károlyné, Csokonai u. 10/2
Lelkészi Hivatal, Táncsics M. u. 13

Köszönjük a körzetes járulékgyűjtők önzetlen munká-
ját! Náluk, és a Lelkészi Hivatalban is mostantól igé-
nyelhető sárga befizetési csekk az adományok és a
járulék eljuttatásához!

Fenntartó egyháztagjaink anyagi áldozat-
vállalását ezúton is hálásan köszönjük a
Presbitérium nevében!

http://refkenese.hu

Gyülekezetünk folyamatosan frissülő honlap-
ja immár saját, egyszerűbb címen érhető el!

Képek, igehirdetések, és információk a
gyülekezet múltjáról, jelenéről.

JÉZUS ÉL…

Feltámadt Jézus, járj velem
Kísérőként az életen.
Aki Téged hív és keres,
Te azt mindenütt megleled.

Letörlöd hulló könnyeit,
Enyhíted szív-keserveit
erősíted, ha fáradott,
hogy bírjon terhet, holnapot.
Szenvedést old szelíd szemed,
Csendet hozol, békességet.

A Feltámadott él velem,
Szorosan fogja két kezem.
Tiédet is, ha keresed Őt,
Ki az Élő Szeretet.

Gajárszky Magdolna

Házi Bibliaórák
Idén januártól meghívás esetén családi otthonok-
ban tartjuk a bibliaórákat. Aki szívesen fogadja a
bibliaórás csoport látogatását, kérjük, hogy a lel-
készeknél jelezze meghívási szándékát!

A bibliaóra a nyári időszakban szerdánként 18
órakor kezdődik.

refkenese@gmail.com
http://refkenese.hu
http://refkenese.hu

