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Gyülekezet  

A BALATONKENESEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE 

XXI. évf. 1. szám – 2013. Húsvét 

Minden  

kedves Olvasónak 

áldott húsvéti 

ünnepeket kívánunk! 

Ünnepi alkalmaink: 
 

Balatonkenesén: 

 Március 29. Nagypénteki    

istentisztelet fél 11 órakor 

 Március 31. Húsvét va-

sárnap istentisztelet úrva-

csorával fél 11 órakor 

 Április 1. Húsvét hétfőn 

istentisztelet úrvacsorával 

és legátus szolgálatával fél 

11 órakor 

 Április 1. Húsvét hétfőn 

evangélikus úrvacsorás 

istentisztelet 16 órakor 

 

Balatonakarattyán: 

 Március 31. Húsvét va-

sárnap istentisztelet úrva-

csorával a Könyvtárban 9 

órakor 

 

További rendszeres 

alkalmak: 
 

 Bibliaóra szerdán 18-kor 

 Istentisztelet Kenesén va-

sárnap fél 11-kor 

 Istentisztelet Akarattyán 

vasárnap 9-kor 

 

Mindenkit  

szeretettel várunk! 

Könnyek az arcon - milyen jól is 

ismerjük őket. 

A sok könny, amit szeretetből töröl-

gettünk le kedves arcokról, vagy amiket 

csak tehetetlenül néztünk végig, ahogy 

lecsorognak. Vagy éppen könnyek, 

amiket mi okoztunk, akarva-

akaratlanul. S a sajátjaink, amiket mind 

elsírtunk már, és még fogunk is.  

Megannyi tanúja 

esendőségünk-

nek, törékenysé-

günknek és töre-

dékességünknek. 

Az emberarc 

könnyei – az 

emberlét nyo-

morúságából. 

Amelyben a 

legmélyebb és 

legsötétebb ma-

ga a halál. A visszahozhatatlan, a jóvá-

tehetetlen, a véges fájdalma.  

Erről beszél a próféta, s mégis mi-

lyen örömmel és ujjongással! De hát 

hogyan lehet ilyen lelki erővel szembe-

nézni mindezzel a múlandósággal? 

Ilyen nyugalommal és belső békesség-

gel?  

Úgy, hogy a próféciá-

ban nemcsak könnyek van-

nak és fájdalom, de megje-

lenik egy kéz is. Egy kéz, 

amely lenyúl és megérint, 

letörli a letörölhetetlennek 

hitt könnyeket is. Megvál-

toztatja a megváltoztatha-

tatlant. Egy rettenetesen 

erős kéz, amely legyőzi a 

legyőzhetetlennek hitt el-

múlást és pusztulást, a gyengeséget és 

kiszolgáltatottsá-

got, magát a vég-

ső megsemmisü-

lést, a halált.  

Legyőzi, de 

hogyan? Úgy, 

hogy ad, gyógyít, 

felsegít, áld és 

mindezekkel 

együtt engedi, 

hogy átszegezzék.  

Egy kéz, amely birokra kelt a go-

nosszal és a halállal, és önmagát odaál-

dozva mégis diadalmas győzelmet ara-

tott. Isten hatalmas jobbja, amely vilá-

got teremtett, felfoghatatlan erővel  

„fenntart és igazgat mindeneket”, és 

végső ítéletével elveti a gonoszt., és 

eltörli a halált. 

S mégis oly gyengéd ez a kéz, mi-

kor az elesettek és elveszettek után 

nyúl, gyógyítón simogat bűnöktől seb-

zett lelkeket, mikor felemeli a gyengét, 

a megtörtet. A „megrepedt nádat nem 

töri el, a füstölgő mécsest nem oltja el.” 

Önmagát odaadó irgalmas szereteté-

vel megszabadít, megőriz, vezet és 

megtart. Meg tud menteni önmagunktól 

is, hogy többé soha ne en-

gedjen el, ne engedjen át a 

pusztulásnak! 

Lehet nekünk is felszaba-

dultan örvendezni, Isten 

szerető kezébe belesimulva 

boldogan ujjongani - már 

itt a földön és majd az örök 

gyönyörűségben. 

 

 Némethné Sz. Tóth Ildikó 

Véget vet a halálnak örökre! 

Az én Uram, az ÚR letörli a könnyet minden arcról. 

Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van. 

Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, 

örökké tart a gyönyörűség jobbodon. 

(Ézsaiás 25, Zsoltárok 16) 

A H ÚS VÉ TI  Ö R Ö M  G Y Ő Z E LM E  
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Mikor elvezették, az ÚR visszanézett. 

Találkozott a két tekintet—és Péter 

Hallotta a kakast—szíve megremegett, 

Szédült kábulatból, hirtelen lett éber! 

 

Hajnali kakasszó előtt, már háromszor 

Tagadta, hogy Jézust ismeri—tagadta! 

Akit úgy szeretett, s fogadkozott hányszor 

Meg is halna érte—erősen fogadta. 

 

Bizonyságot is tett: hová mennénk Uram 

Tőled—örök élet beszéde van Nálad! 

És mi hisszük, tudjuk, e bűnös világban 

Te vagy a Megváltónk—fényed reánk árad. 

 

Az nem lehet URam, hogy Veled azt tegyék, 

Hogy elítéljenek és megkínozzanak 

A Szentet, Igazat vád nélkül megöljék! 

Igazságot, törvényt, lábbal tapossanak. 

 

Távozz, mert nem Isten szerint gondolkozol, 

Ne teljesüljön be, mi írva van rólam? 

Emberek szerint hiába hadakozol,- 

Felemeltetem,-és értük adom magam. 

 

Ha szeretsz, megérted, hogy így kellett lenni, 

Atyám megígérte;- majd küld szabadítót! 

A teljes időben most—tudtam eljönni— 

Értetek küldte el Fiát, a Megváltót! 

 

Vérem hullik érted—ugye szeretsz engem? 

Szabadító Király vére a fizetség,- 

Mint Isten Báránya—önként adom vérem 

Lelkem újjá szül, és elhagy minden vétség. 

 

 Gellértfiné Kazi Margit 

  

Kedves Testvéreim! 

 

Húsvét napján gyülekezetünk is 

győzelmet ünnepel. Győztest kö-

szönt. A halál felett diadalmaskodó 

Jézus Krisztust. Ez az ünnep azon-

ban mindenkié. 

Valamennyiünkért meghalt 

Krisztus, hogy azok, akik élnek, már 

ne önmaguknak éljenek, hanem an-

nak, aki értük meghalt és feltámadt 

(2Kor 5,15). 

Ebben az örvendező bizonyos-

ságban szeretnék pár gondolattal az 

éves alkalmainkról is szólni. 

Mint már évek óta, az idén is 

sor kerül a konfirmáció alkalmára és 

a konfirmáltak találkozójára. 

Szeretnénk még a nyári szünet 

előtt egy gyülekezeti beszélgetést, 

összejövetelt megszervezni idős 

gyülekezeti tagjaink számára, mely-

re mindenkit szeretettel hívunk és 

várunk. Szükség esetén gépkocsi is 

van a szállításhoz. 

Tervezünk egy őszi kirándulást 

igény szerinti helyszínnel és idő-

ponttal. És természetesen az őszi 

ünnepi alkalmainkat is reménység-

gel várjuk. 

Hiszem azt, hogy Isten mindig 

keres, vár bennünket, nekünk pedig 

nem kell mást tennünk, mint elfo-

gadni Őt. Akkor húsvét öröme ott 

lesz a lelkünkben. 

Gondolataim végén szeretném 

még sokunk nevében megköszönni 

lelkészeink figyelmességét, a szüle-

tésnapi megemlékezéseket. Áldja 

meg az Úr őket és szolgálatukat. 

Végezetül Bors Lajosné Lenke 

néni rövid kis versével zárom sora-

im. 

„Imára kulcsolom a két kezem, 

és megköszönöm Néked Istenem 

90 évemet. 
Múltak az évek, észre sem vettem, 

hogy elszállt az idő felettem. 

De van az életembe még 
egy pislogó fénysugár 

Mert van, aki az út végén haza 
vár.” 

 

Testvéri szeretettel: 

 

 Sipos Károlyné 

 gondnok 

Szeretsz-e engem? 

Programok 
Tervek 
2013 
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2013 januárjában lelkészeink, gondnokunk és presbi-
tereink elfogadták a 2012-es év pénzügyi zárszámadását 
és a 2013-as év költségvetését, értékelték az elmúlt idő-
szakot és körvonalazták a terveket. 

Az előző esztendő központi kérdése volt 100 éves 
orgonánk sorsa. A beérkező adományok összege további 
másfél millió forinttal emelkedett és a felújítás végre el-
kezdődhetett. 

Elégedettséggel jelenthetjük ki, hogy balatonkenesei 
és balatonakarattyai gyülekezetünk fenntartó tagjai több-
nyire hűségesen követik az emelkedő járulék mértékét, 
több ízben adakoznak, így 2012-ben felülmúlták előirány-

zott terveinket, amit köszönünk 
szépen. Önkormányzatunk tá-
mogatásával, az egyházkerület-
től rendszeresen érkező ingat-
lanjáradékkal, temetőnk bevéte-
lével, a templomtoronyban elhe-
lyezett jeladóért érkező bérleti 
díjjal és a pályázati lehetőségek 
kihasználásával kiadásaink fede-
zéséhez elegendő bevételhez 
jutottunk.  
Költségeink sajnos idén sem 
csökkentek, gyülekezetünk fenn-
tartása nem kis terhet jelentett.  

Orgonánk felújításához szük-
séges fedezetről támogatóink 
gondoskodtak, de ingatlanja-
ink fenntartása (rezsi költsége 
és karbantartása), az illetmé-
nyek és azok közterhei, illetve 
gyülekezeti életünk egyéb 
kiadásai folyamatosan igé-
nyelték presbitériumunk cél-
tudatos, megfontolt gazdálko-
dását, költségeink helyes üte-
mezését. Mivel ez 2012-ben is 
megvalósult, stabil alappal 
kezdhettük el az új évet. 

2013-as terveink között szerepel gyülekezetünk to-
vábbi biztonságos fenntartása, gyülekezeti programjaink 
gyakoriságának, színvonalának megtartása és tartalékkép-
zés az esetleges javítási és felújítási munkálatok elvégzé-
séhez. Ehhez továbbra is szükség van az Önök támogatá-
sára is, amit előre is köszönünk. 

 
Kívánok áldott, békés húsvéti ünnepet! 
 

 Farkasné G. Krisztina 
 pénztáros 

Gazdálkodásunk 2012-ben, terveink 2013-ra 

A megyei kántorképző alkalma Kenesén 

Április 6-án, szombaton délelőtt 
10 órától lesz a megyei református 
kántorképző tanfolyam nyolcadik 
alkalma, ezúttal a kenesei gyülekeze-
ti házban, illetve a templomban.  

A tanfolyam vezetője Koós 
Anita orgonaművész-karnagy, a 
veszprém-kádártai református gyü-
lekezet kántora. 

A tanfolyam témái többek közt 
az énektanítás lehetőségei a gyüle-
kezetben, karvezetői alapismeretek, 
és természetesen az orgonajáték, 
különös tekintettel gyülekezeti éne-
keink korrekt bevezetésére és kísé-
retére, a levegővételek (hosszabb-
rövidebb cezúrák) pontos betartásá-
ra, a megfelelő tempóra, a harmoni-
zálási lehetőségek sokféleségére. 

Németországban régóta bevett 
gyakorlat, hogy az egyházmegyék 
főállású orgonistáinak feladatkörébe 
tartozik az egyházmegye többi kán-
torának tanítása. Itthon ez nincs 
mindenütt így, de közösen örülhe-

tünk annak, hogy Isten kegyelméből 
ez a veszprémi egyházmegyében 
megvalósulhatott. 

Közös fáradozásaink kiemelt 
célja, hogy az orgonajáték színesíté-
sével, a kevéssé ismert énekeink 
felelevenítésével felhívjuk a figyel-
met arra, hogy a gyülekezet éneklé-
sének milyensége nemcsak véletlen-
szerű természeti tünemény, hanem 
nagyon is alakítható, nevelhető, ha a 

gyülekezet tagjai is partnerek ebben. 
Az éneklő gyülekezetnek fontos 

tudnia, hogy az istentiszteleti zené-

nek mindig – az ének tartalmával 
harmonizáló – saját mondanivalója 
van, mintegy jelentéstöbbletet köl-
csönözve a szövegnek, s a művészet 
nyelvén is dicsőítve Istent.  

Éppen ezért az előre megfor-
mált elő- és utójátéknak nemcsak 
„hangmegadó” szerepe van, hanem 
a hangulati-lelki előkészület fontos 
segítője lehet az éneklő közösség 
számára. Ennek tudatosítása és ta-
nulása minden igényes kántor szá-
mára fontos kötelesség. 

Bár az alkalom időpontja sajnos 
egybeesik a közös temetőtakarítás 
napjával, azért szeretettel várunk és 
fogadunk minden kedves érdeklő-
dőt erre az alkalomra. 

 
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívá-

nok Mindnyájunknak kántortársaim 
nevében is.  

 
 Sipos Csaba 
 kántor 
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A Balatonkenesei Református Egyházközség időszakos lapja. 8174 Balatonkenese, Táncsics 

M. u. 13. Tel/Fax: 88/481 348. E-mail: refkenese@gmail.com.  http://www.refkenese.hu.  

Lelkész: Németh Péter, Némethné Sz. Tóth Ildikó. Gondnok: Sipos Károlyné. 

KONFIRMÁCIÓ  
vasárnapja:  
május 12. 
 
KONFIRMÁLTAK  
TALÁLKOZÓJA:  
május 26. 
 
Szeretettel kérjük azon gyülekezeti tagjaink 
jelentkezését, akik más gyülekezetben kon-
firmáltak 10, 20, 30, 40, 50, 60 évvel ezelőtt!  
 
Szükséges adatok: név, konfirmáció helye és 
ideje, konfirmáló lelkész neve. 

 

Az egyházfenntartói járulék befizethető az 
alábbi helyeken 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. 57/a 

Sipos Károlyné, Partalja u. 61 

Sipőcz Istvánné, Soós Lajos u. 1 

Szabóné Öcsi Mónika, Zrínyi M. u. 21 

Szecsődi Károlyné, Csokonai u. 10/2 

Lelkészi Hivatal, Táncsics M. u. 13 

 
Köszönjük a körzetes járulékgyűjtők önzetlen 
munkáját! Náluk, és a Lelkészi Hivatalban is 
igényelhető sárga befizetési csekk az ado-
mányok és a járulék eljuttatásához! 
 

Fenntartó egyháztagjaink anyagi áldo-
zatvállalását ezúton is hálásan kö-
szönjük a Presbitérium nevében! 

EGYHÁZFENNTARTÁS 

Kérjük, adója 1%-val 

támogassa a  
Magyarországi  
Református Egyház  
szolgálatát! 
 

Technikai szám: 0066 

Fölfelé... 
Ágaskodsz. Nyújtózol az ég felé. 

Kitárulsz. 

Olyan természetes, önfeledt ez 
a mozdulat - ha fáradt vagy, ha 
korán vagy nehezen ébredsz. 

Állsz a szobádban az ablak 
előtt. Homályos a reggel, össze-
folynak a gondolatok. 

Jó kinyújtózni, érezni a tested-
ben áramló új erőt, amelyet 
kérsz, újra kérsz a mai napra: 
erőt a jó gondolatokhoz, helyes 
döntésekhez. Erőt igaz mozdulatokhoz, nehéz lépésekhez. 
Szavakat, figyelmet, békét. 

A föld fölött fölfelé mozdul az élet. Hív a magasság. A lét 
szent törvénye ez: fölfelé. Mozdul benned is. 

Sóvárgás, félszeg igyekezet. Álmok. Célok. Utak. 

Kutatod magadban a „fölfelé” hívó szót, a titkot, amely 
nem enged belesüppedni a köznapiba, az egykedvűség 
kényelmébe, a mozdulatlanságba. 

Sóvárgásod hív az Ajándékhoz. Esendőséged a Bizton-
sághoz. A bűn a bocsánathoz, hang a csöndhöz, szomjazá-
sod a vízhez. Töredékességed hív a teljességhez. 

Kis növendékfa vagy a kert végében. Lombtalan, csonka 
ágaidat nyújtod magasba. Ez vagy. Ilyen vagy. Gyönyörű. 

A Magasságos meghívottja vagy. „Fölfelé” élő ember. 
Valahol helyed van a világban. Kitárt, üres kezedet nyúj-
tod a magasba. Ember vagy. Ilyen vagy. Gyönyörű. 

Emberség: ember s ég. Szétbomlik a szó. Üzen. Mert em-
ber vagy. Ember lehetsz, aki kapcsolatban van az éggel. Az 
ég lehajol hozzád, és fölemel. Ő, az emberré lett, embersé-
ges Isten lehajol hozzád, és fölemel magához. Tiéd közel-
ségének ünnepe, gazdagságot adó öröme. Tiéd a hívás, a 
szó, amely újra hangzik, amely fölfelé emel. 

Ma ezért újra Őt szólítod a zsoltáros imádságával: 

„Uram, te tartod kezedben 
sorsomat. Ezért örül a szí-
vem, és ujjong a lelkem, tes-
tem is biztonságban van. 
Megismerteted velem az élet 
útját, teljes öröm van tená-
lad, örökké tart a gyönyörű-
ség jobbodon.”  

(Zsoltárok könyve 16,5.9.11.) 


