
KENESEI  

Gyülekezet  

A BALATONKENESEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE 

XIX. évf. 1. szám – 2011. Húsvét 

Minden  

kedves Olvasónak 

áldott húsvéti 

ünnepeket kívánunk! 

Ünnepi alkalmaink: 

 Április 22. Nagypénteki    

istentisztelet fél 11 órakor 

 Április 24. Húsvét vasárnap 

istentisztelet úrvacsorával fél 

11 órakor 

 Április 25. Húsvét hétfő 

istentisztelet úrvacsorával és 

legátus szolgálatával fél 11 

órakor 

 Április 25. Húsvét hétfő 

evangélikus úrvacsorás is-

tentisztelet 16 órakor 

Balatonakarattyán: 

 Április 24. Húsvét vasárnap 

istentisztelet úrvacsorával a 

Könyvtárban 9-kor 

 

További rendszeres 

alkalmak: 

 Bibliaóra szerdán 18-kor 

 IFI pénteken 18-kor a 15-20 

éves korosztálynak 

 Istentisztelet és gyermek-

istentisztelet vasárnap fél 11-

kor 

 Istentisztelet Akarattyán va-

sárnap 9-kor 

 

Mindenkit  

szeretettel várunk! 

Húsvét az Élet ünnepe, az élet-
nek pedig mindig vannak jelei. 

A Feltámadott Krisztus leg-
szebb élet-jele az, ahogyan a tanít-
ványok élete megváltozik, ahogyan 
átformálja őket. A húsvét ma is at-
tól Élet-ünnep, hogy a Feltámadott 
átformál bennünket. 

„Simon, Jó-
na fia, szeretsz
-e engem?” 
Jézus kérdése 
fájt Péternek, hiszen p á r 
napja csúnyán cserbenhagyta őt. 

Bizony, ilyen a jó orvos kérdése: 
azt keresi, hol fáj az embernek. 
Amikor Jézus így fordul hozzánk, 
gyógyítani akar. Ezért kérdezi most 
is: „Szeretsz-e engem?” 

Talán saját életünk fájó, beteg 
pontjaira gondolva, azok okait ke-
resgélve másokat, vagy körülmé-
nyeinket hibáztatjuk. Jézus azt 
mondja, a keresést ott kell kezdeni, 
hogy: „Szeretsz-e engem?” Hogyan 
viszonyulsz hozzám? Ezen múlik a 
jövő, erre épül az üdvösség, ebben 
van megalapozva a gyógyulás. 

Amikor a Feltámadott kérdez, 
gyógyítani akar. Ezért jött, hogy 
megkeresse és megmentse, ami el-
veszett. Jó, ha mi is meghalljuk hát 
a kérdést. „Szeretsz-e engem?” Ta-
lán azt kérdezi ezzel: „Növekedtél-e 
a szeretetben?”, talán azt: 
„Nyújtottál-e békejobbot harago-
sodnak?” Vagy: „Van-e néha öt per-
ced arra, hogy velem beszélgess, 
hogy felém fordulj?” – „Szeretsz-e 
engem?” 

Végül Jézus háromszor egymás 
után ismétli el: „Legeltesd az én 
juhaimat!”. Ez a legnagyobb meg-
bízás Jézus szájából. 

Azt mondja ezzel: Ha tényleg 
van közöd hozzám, tényleg szeretsz 
engem, akkor elkezdesz úgy visel-
kedni, mint a gazda, akinek gondjá-
ra vannak bízva a többiek. Részt 
veszel a gyengék erősítésében, a 
betegek gyógyításában, az eltéved-
tek útbaigazításában. 

A Feltámadott Jézus ma is szol-
gálatba állítja azokat, akik tényleg 
szeretik őt. Megbízza őket, hogy ne 
legyen gazdátlan a hely, ahol élünk, 
a családjaink, gyülekezetünk. Le-
gyenek emberek, akik nem térnek ki 
kérdései elől, még ha fájó pontra 
tapint is! 

„Szeretsz-e engem?” Ha igen, 
akkor legeltesd a juhaimat, szolgálj 
a neked adott kegyelmi ajándékok 
mértéke sze-
rint. Így 
lesznek az 
akkori és 
mai Simon 
Péterek többé már nem önmaguk 
körül forgó, önsajnálkozó emberek, 
hanem Isten szabad gyermekei, 
akik a szolgálatban értelmet és 
örömet találnak. 

Húsvét az Élet ünnepe. Tudunk-
e mi is a Feltámadott Krisztus élet-
jeleivé lenni? Ha ezt szeretnénk, 
akkor halljuk meg, ahogyan a sze-
retetünket kéri, és szolgálatba hív! 

 
 Németh Péter 

A Feltámadott élet-jeleivé lenni 
Harmadszor is szólt Jézus Simon Péterhez: „Simon, Jóna fia, szeretsz-e en-

gem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, ezért ezt 

mondta: „Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy szeretlek téged.” Jézus ezt 

mondta neki: Legeltesd az én juhaimat!” (Ján 21,17) 

Szeretsz-e 
engem? 

Legeltesd az 
én juhaimat! 
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Cirénei Simon vitte a keresztet, 

Csak most vette észre - a szíve mint reszket! 

Ilyen kereszt nem lesz az ő vállán soha, 

Melyen függ ég föld közt: világ Megváltója! 

 

Így maradt fenn neve Jézus Krisztus mellett! 

Ő, mint Emberfia, súlyosan szenvedett, 

Simon látta, amint lihegve lélegzett 

A zord teher alatt, s nyögve cipekedett. 

 

Római katona ordítva ütlegel, 

Szenvedés útján, óh Urunk, így vérezel! 

Hullik véred értünk, sok hitetlenekért, 

Így lettünk megváltva - megbocsájtva - ezért! 

 

Ne sírjatok, mondta - ha zöldellő fával 

Ezt teszik! - mi lesz majd akkor a szárazzal? 

„- Veronika kendőjével megtörölte - 

- Szent arcát, s a kendőn ott maradt örökre.” 

Lélekben, igazságban kell Őt imádni! 

Nem pedig romlandó ereklyében látni. 

A százados méltán dícsérte hódolva 

Így: - Valóban, ez az ember Isten Fia. 

 

Látni fogja majd Őt, aki átszegezte 

Kezét-lábát, s szívét mélyen megsebezte! 

Szent Anyja leroskadt a kereszt tövére, 

Tőr-járt szívére hullt drága Fia vére. 

 

Hisszük, reánk is hull, s megtisztít örök-

re. 

Megváltó Királyunk áldozta szívünkre. 

Sugárzó keresztnek hatalmas Báránya, 

Jön, mert feltámadott, s a világ meglátja. 

 

Gellértfiné Kazi Margit 

Balatonkenese 

2010.11.27. 

Gyülekezetünk lelkészeivel, gondnokunkkal és a 
presbiterekkel az idei első presbiteri gyűlésen – 2011. 
januárjában – elfogadtuk a 2010. év zárszámadását 
és jóváhagytuk a 2011. évre tervezett költségvetést. 

Az elmúlt évre kalkulált bevételek és kiadások 
többnyire várakozásunknak megfelelően teljesültek. 
Egyházfenntartó gyüleke-
zeti tagjaink hűségesen 
teljesítették éves befizeté-

seiket járulékok, persely-
pénzek és alkalomszerű 
adományok formájában, 
ezzel megalapozva egyhá-
zunk működőképességét. 
Egyéb bevételeink, mint 
ingatlanjáradék, sírhely 
megváltások, önkormány-
zatunk támogatása és 
nyertes pályázataink tették 
lehetővé, hogy év közben 
is többször tárgyalhattunk 

kisebb, előremutató beru-
házásokról, amik hosszú távon is gyülekezeti életünk 
fejlődését szolgálják. Így került sor a parókia nyílás-
záróinak cseréje és az urnafal építése mellett hittanos 
gyermekeink táborozására, kirándulásaira szánt keret 
bővítésére, weboldalunk fejlesztésére és projector 
beszerzésére is. 

Stabil gazdasági helyzetben kezdtük idei évün-
ket is. Bár toronybérleti díjunkat a szerződő fél csök-
kentette és pályázati lehetőségeink is kiszámíthatatla-
nok, újabb terveket dédelgetünk. A napokban végre 
átadásra kerül urnatemetőnk, aminek javítását és 
befejezését az előzőnél megbízhatóbb vállalkozóra 

bíztuk. A tereprendezés 
után urnahelyeinket bőví-
teni szeretnénk. Jelentős 

összeget különítettünk el a 
parókia felújítására, a pin-
ce állagmegóvására és 
templomi orgonánk felújí-
tására. Az ifis korosztály-
nak és gyermekeinknek 
szóló programokra az előző 
évnél is többet szánunk. 
Zárszámadásunk és költ-
ségvetésünk a lelkészi hi-
vatalban megtekinthető. 
Köszönjük, hogy támoga-

tásukkal hozzájárulnak 
gyülekezeti életünk fejlődéséhez. 

Áldott, békés Húsvétot kívánok! 
 
 Farkasné G. Krisztina 
 presbiter, pénztáros 

Gazdálkodásunkról  

Jézus megfeszítése 
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1911-ben épült templomunk 

Angster orgonája, kereken száz 

éve. Az évforduló kapcsán az or-

szág neves orgonaművészei fog-

nak ellátogatni hozzánk a nyári 

hónapokban, s kezük alól fognak 

felcsendülni az orgonairodalom 

gyöngyszemei. Nagy művészek 

kis hangszeren - e párosítás min-

dig kivételes élményt ígér, még 

akkor is, ha csak egy manuál és 

mindössze tizenegy regiszter áll 

rendelkezésre. A támogatásoktól, 

anyagi lehetőségektől függően 

tervezzük a hangszer karbantartá-

sát, rendbetételét, hangolását. 

A közelmúltban Gárdonyi 

Zsolt, orgonaművész-zeneszerző 

professzor, a református egyházze-

ne ma is tevékeny, kiemelkedő 

tudású zeneszerzőjének kurzusán 

vettem részt, s a szakmai képzés 

mellett (egyúttal kántor-találkozó 

is volt) szó esett a mai református 

egyházzene állapotáról, a gyüleke-

zeti éneklés színvonaláról, a kán-

tori munka minőségéről. Profesz-

szor úr súlyos problémákra és hiá-

nyosságokra mutatott rá e terüle-

ten, s leszögezte, hogy az a zene, 

amely vasárnaponként a templo-

mokban megszólal, méltó kell 

hogy legyen Isten dicsőségéhez, 

református egyházzenei múltunk-

hoz és hozzánk, református embe-

rekhez egyaránt. Kiemelte, hogy a 

kántor tevékenysége és a gyüleke-

zet éneklésének színvonala ugyan-

olyan fontos, mint a lelkész igehir-

detésének igényessége. 

Bízom benne, hogy e jelentős 

évforduló alkalmával, támogató-

ink segítségét ezúton is megkö-

szönve mi, a kenesei gyülekezet 

tagjai is elgondolkodunk egyház-

zenénk fenntartásának fontosságá-

ról. J. S. Bach, amikor elkészült 

egy művének kéziratával, minden 

alkalommal ezt írta a kottapapír 

aljára: "Egyedül Istené a dicső-

ség". 

Adja Isten, hogy tudjuk mi is e 

területen saját felelősségünket és 

feladatunkat meglátni, s eleget is 

tenni ennek. 

 

 Sipos Csaba 

 kántor 

100 éves lett az orgonánk  

„Győzelmet vettél, ó Feltámadott!” 
Minden reggel elénekelhetem, 

s boldog húsvéti fény ragyogja be 
új napom, utam, egész életem. 

 
Hisz Jézus Krisztus, a Feltámadott, 

jár aznap is előttem és velem. 
Nyomában új szolgálat, feladat, 
új erő vár, új öröm, győzelem. 

 
„Győzelmet vettél, ó Feltámadott!” 

Jöhetnek borús és nehéz napok, 
zengve kísér az ének ritmusa: 

a Győzelmes nyomában járhatok. 
 

Jöjjetek, énekeljetek velem, 
és énekelje egész életünk! 

A Győzelmes nyomában járhatunk, 
s vele győztesen célhoz érhetünk. 

Húsvéti reggel 
Tavaszi kedvvel 
Zeng a berekben: 
          Feltámadott! 
 
Egei kéklik, 
Szelei végig- 
Zúgják az erdőn: 
          Feltámadott! 
 
 Dongói dongják, 
Méhei zsongják, 
Kórusban mondják: 
          Feltámadott! 
 
Lepkéi írják, 
Bimbói nyílják, 
Fűből virítják: 
          Feltámadott! 
 

 
 
Égi madárkák 
Dalolva szántják 
Az új barázdát: 
          Feltámadott! 
 
 Húsvét van, íme, 
Hatalmas Ige 
Zuhog a szívre: 
          Feltámadott! 

Feltámadott! 
(Füle Lajos verse) 

Hétköznapok húsvéti fényben 
(Túrmezei Erzsébet verse) 
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Lelkész: Németh Péter, Némethné Sz. Tóth Ildikó. Gondnok: Gerner János. 

KONFIRMÁCIÓ VASÁRNAPJA 
Ünnepi istentisztelet, fogadalomtétel, úrvacsora 
június 5-én fél 11-kor. 
 
KONFIRMÁLTAK 
TALÁLKOZÓJA 
Hálaadó istentisztelet május 22
-én fél 11-kor, azt követően pe-
dig szeretetvendégség a Gyüle-
kezeti Házban. 
 
Szeretettel kérjük azon gyülekezeti tagjaink jelentke-
zését, akik más gyülekezetben konfirmáltak 10, 20, 
30, 40, 50, 60 évvel ezelőtt! Szükséges adatok: név, 
konfirmáció helye és ideje, konfirmáló lelkész neve. 

EGYHÁZFENNTARTÁS 

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

Forrás Takarékszövetkezet, Táncsics M u. 

Farkasné 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. 
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 igényelhető sár-
ga befizetési csekk az adományok és a járulék eljut-
tatásához! 
 

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

- kétévente mintegy három-
ezer fiatalt vonz… 
- fiatalok szervezik (16-30 
éves) fiataloknak… 
- kulturális és szórakozási 
lehetőségek… 
- találkozási pont és együtt 
gondolkodás világról, közös 
értékekről, hitről és Isten-
ről… 
 

További info: 
csillag.reformatus.hu 

A Kelet-Balatoni Borrend tagjainak önkéntes ado-
mányaiból 70 ezer forintot ajánlott fel az orgona 
felújítására. Az adományt Győrfi Károly, a Borrend 
elnök nagymestere, Kürthy Lajos kancellár és Koczor 

Huba kamarás adta át, nem csekély meglepetést 
szerezve ezzel a presbitériumnak, a március 24-i 
gyűlés után. Az átadást követően a presbiterek és 
borlovagok a borrend zászlósborával koccintottak a 
jó cél sikerére. 

Az adományt ezúton is hálásan köszönjük a gyü-
lekezet nevében! 

A 100 éves orgona felújításának 
támogatása 

 

Az önkormányzat a Közművelődési Intézmé-

nyen keresztül anyagi hátteret biztosít a tervezett 

koncertek nyomdai költségeire. A Kultúra Háza 

csapata igen jelentős segítséget nyújt a koncertso-

rozat előkészítésében és megszervezésében. 

A Balatonkenese Városért Alapítvány idei báli 

bevételéből támogatja a 100 éves orgona felújítá-

sát. 

Természetesen ugyanezt a célt szolgálják majd 

a fellépő művészek felajánlása alapján a jegy el-

adásokból származó bevételek is. 

Az eddigieket örömmel megköszönve, minden 

további segítséget, és anyagi támogatást hálás 

szívvel fogadunk! 


