
A legjelentősebb és a legáldottabb ke-
resztény ünnephez érkeztünk el idén 
is, húsvéthoz! Húsvétkor, mint tudjuk, 
Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük, 
amelyben megtaláljuk életünk értelmét, 
célját. Minden ünnepünket húsvét fénye 
ragyogja be hitünk szerint. 

Krisztus feltámadásával reánk köszön-
tött Isten végtelen kegyelme, minden 
szenvedésünk értelmet nyert, s nem ve-
szítjük el reményünket, hogy van értelme 
küzdeni, szeretni, élni! Húsvét hajnalán 
mi is lélekben elfutunk Jézus sírjához, és 
elénk tárul az üres sír látványa.

Jézus feltámadása, hitünk szerint a 
világtörténelem legnagyobb eseménye 
volt és az is marad! Krisztus Urunk fel-
támadása a legnagyobb csendben ment 
végbe, amelyet � zikai szemeivel senki 
sem láthatott. 

A húsvéti evangélium azzal kezdődik, 
hogy Jézust senki sem találja! Keresi Őt 
Mária Magdolna, majd az apostolok. 
Amikor azt hallják, hogy a sír üres, kere-
sésére sietnek. Üres sírt találnak, s látják 
az elhengerített követ a sír bejáratától. 
A halotti lepleken kívül nincs más! De 
majd megkapják azt kegyelmet, hogy 
találkozhatnak a feltámadottal. Mária 

Magdolna, majd az apostolok. Ez a ta-
lálkozás a legboldogabb és a legnagyobb 
ajándék volt számukra. 

Szent Pál apostol írja: „Ha Krisztus nem 
támadt föl, hiábavaló a mi igehirdetésünk, 
s hiábavaló a ti hitetek… Ha Krisztus nem 
támadt föl, semmit sem ér a hitetek…”. 
Krisztus Urunk feltámadása Isten ember-
szerető jóságának és hatalmának a legfőbb 
és örökké felülmúlhatatlan tette! 

Jézus feltámadása történelmi, való-
ban megtörtént esemény. A feltámadott 
üdvözítővel való találkozásukról szemta-
núk tettek bizonyságot! A feltámadás az 
az esemény, amelyre a mi egész hitünk 
alapul! Hitünk lényege s legfőbb oka! A 
szentírás nem írja le Jézus feltámadását, 
hanem azok tanúságtételét közli, akik 
személyesen találkoztak Vele feltámadása 
után. A mi hitünk ennek a jó hírnek az ál-
landó és hűséges továbbadásán alapul!

Szeretett Testvérek! Vigyük el mi is a 
jó hírt: Jézus él! Feltámadt! Sokszor pró-
bálták már letagadni Jézus győzelmét, 
diadalát a halál felett. De oly sokan a tör-
ténelem folyamán és ma is hisznek Ben-
ne. Mi az élő, a feltámadott Krisztusban 
hiszünk! Jézus, az élő, a feltámadt elénk 
áll és szelíden üzen nekünk. 

ITT VAGYOK VELETEK, ÉLEK!
GYŐZTEM A HALÁL FELETT,
TI IS GYŐZHETTEK VELEM

A HALÁL FELETT! 

Húsvét öröme az igazi öröm! Túlmu-
tat ez az öröm a földi örvendezésen! Az 
örök örvendezés boldog valóságát hirde-
ti meg!

Ezen gondolatokkal kívánok 
kegyelemteljes, áldott szent 

húsvétot mindenkinek:
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… „Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta.” … (Mt 28.6.)

Szeretett Testvérek!
Kedves Olvasó!

Tisztelt Tésiek, Falustársaim!
Egy ideje minden héten eljuttatunk önöknek egy szórólapot az aktualitásokról. Mivel teljes Tési Híradó bizonytalan ideig va-
lószínűleg nem lesz, ezért úgy gondoltuk, hogy ez a rövid kiadvány egyértelműen utaljon arra, hogy az önkormányzat készíti 
és a tésieknek szól. Ennek okán született meg a TÉSI KISHÍRADÓ, amit ilyen formán most először tart a kezében. Kérjük 
� gyeljék és kövessék az ebben leírtakat, hiszen mindannyiunk érdekét szolgálja. Amennyiben lakossági megszólalásra is 
kérést kapunk, igyekszünk eleget tenni neki. Ilyen volt Szabó Ricsi kérése is, amit nagy örömmel és megkönnyebbüléssel 
osztunk meg a kedves olvasókkal.

Óvatos, egymásra � gyelős húsvétot kívánok mindnyájuknak! Fodor-Bödös István
polgármester



Ilyen még nem volt! Ebben az évben so-
kan szívesen elhalasztanák a húsvétot a 
járvány utánra. Mert így nincs értelme. 
Olyan lesz, mintha nem is lenne. De a 
naptár napjai kíméletlenül peregnek, 
sorban, egymás után. Nem lehet őket 
sem megállítani, sem felcserélni. 

Milyen lesz az idei húsvét? Az ün-
nep elmaradhatatlannak hitt kellékeit 
nélkülöznünk kell. Lehet ugyan tojást 
festeni, de keveset, mert nem jönnek 
locsolni a legények. Lehet sonka meg 
tojás az asztalon, de alig lesz, aki kö-
rülülje. Nem lehet templomba menni, 
és nagy családi, baráti találkozót szer-
vezni, bőséges eszem-iszommal a kijá-
rási korlátozások közepette. Mi marad a 
húsvétból, ha lehámozzuk róla az ünne-
pi és közösségi hagyományokat? Mi van 
a külsőségek mögött? Mi számunkra a 
húsvét lényege?

Az ünnep nem marad el. Annak biz-
tosan nem, aki nem csupán hagyomá-
nyokban, hanem a szíve mélyén ünne-
pel. A keresztyénség Jézus feltámadását 
ünnepli. Akkor is, ha világjárvány van. 
A templomok zárva maradnak, de a 
szívek megnyílhatnak a feltámadott Jé-
zus előtt. Talán jobban, talán több is, 
mint a megszokott körülmények között. 
Szükségünk van a halált legyőző Jézus-
ra, amikor a járvány százával, ezrével 
szedi áldozatait a világban. Szükségünk 
van arra a szeretetre, reménységre, erő-
re, amit Ő minden körülmények között 
meg tud adni övéinek, nap mint nap. Az 
Ő szeretete kell, hogy az összezárt csalá-
dok ne széthulljanak majd, hanem meg-
erősödjenek. Az Ő reménysége kell, hogy 
legyőzzük a félelmet és a keserűséget. Az 
Ő ereje kell, hogy bírjuk akkor is, amikor 
magunktól már összeroskadnánk. 

Az elmúlt hetekben mondta valaki 
Olaszországban: Esténként kimegyünk 
az erkélyre, énekelünk, mosolyogva in-

tegetünk egymásnak, aztán bemegyünk 
a szobánkba és sírunk.

Mi van bennünk, amikor ebben a 
kényszerű távolságtartásban visszavo-
nulunk a szobánkba? A húsvéti törté-
netben (János ev. 20,19.) ezt olvassuk: 
„a hét első napján, ott, ahol összegyűl-
tek a tanítványok, bár a félelem miatt az 
ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt 
középen, és így szólt hozzájuk: Békesség 
nektek!”

Az élő Jézus így akar megérkezni hoz-
zánk is. Bezárt otthonokba, eddig előtte 
bezárkózó életekbe is be akar lépni, kö-
zépre állni és békességet hirdetni. Ha ez 
megtörténik, saját otthonainkban élhet-
jük meg a húsvéti csodát. 

Mi marad a húsvétból? Megmaradhat 
a lényeg: a megváltó Jézus, életünk köze-
pére állva. Aki miatt ünnep az ünnep, és 
Aki nekünk is elhozza az Ő semmi más-
sal össze nem hasonlítható békességét!

Áldott húsvéti ünnepet!
Dr. Zsednai Józsefné
 evangélikus lelkész

Mi marad a húsvétból?

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kedves Családtagok, Barátok és Ismerősök! Kedves Falubeliek!

Április 3-án pénteken hazatértem a rehabilitációról. Hála Istennek saját lábamon! 
Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy minden rendben, igaz még nem va-

gyok 100%-os, de ígérem, hogy az elmúlt hetek lendülete nem fog alább hagyni!
A mai napon sok mindenről beszéltünk a feleségemmel, aki azt is elmesélte, 

hogy mennyi segítséget kaptunk Tőletek! Ez nagyon sokat segített a családtagja-
imnak, akik magukra voltak utalva azokban a nehéz időkben!

Rendkívül hálás vagyok Nektek mindenért, amit értünk tettetek! Kimondha-
tatlanul hálásak vagyunk! Köszönöm szépen Mindenkinek még egyszer, hogy 
valamilyen formában támogatott minket és könnyebbé tette a családom és ezál-
tal az én mindennapjaimat is. Míg élek nem fogom ezt elfelejteni Nektek! Még 
egyszer, nagyon szépen köszönöm!

    Köszönettel: 
Szabó Richárd
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Tájékoztató
Az E. ON munkatársának tájé-
koztatása alapján, a koronavírus 
további terjedésének megaka-
dályozása érdekében, Tésen is 
elmarad az esedékes éves áram 
fogyasztásmérő leolvasása.

A helyi leolvasó, Baumann 
Zsolt a tési, és csőszpusztai la-
kosoknak felajánlja a telefonon 
történő bediktálás lehetőségét, 
ezáltal is segítve a pontos éves 
elszámolószámlájuk kiállítását. 
Az önök érdekében kérjük, él-
jenek a mérőóraállások diktálá-
sának lehetőségével! Készséggel 
áll rendelkezésükre telefonon 
(30/685-0259) vagy messenger 
üzenetben. Az óraállásokat áp-
rilis 15-ig tudja fogadni.

Fodor-Bödös István
polgármester


