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Minden  

kedves Olvasónak 

áldott húsvéti 

ünnepeket kívánunk! 

Ünnepi alkalmaink: 
 

Balatonkenesén: 

 Március 30. Nagypénteki    
istentisztelet fél 11 órakor 

 Április 1. Húsvét vasár-
nap istentisztelet úrvacso-
rával fél 11 órakor 

 Április 1. Húsvét vasár-
nap evangélikus úrvacso-
rás istentisztelet 16.30 
órakor 

 Április 2. Húsvét hétfőn 
istentisztelet úrvacsorával 
és legátus szolgálatával fél 
11 órakor 

 
Balatonakarattyán: 
 Április 1. Húsvét vasár-

nap istentisztelet úrvacso-
rával az Imaházban 9 óra-
kor 

 

További rendszeres 
alkalmak: 

 

 Bibliaóra szerdán 18-kor 
 Istentisztelet Kenesén va-

sárnap fél 11-kor 
 Istentisztelet Akarattyán 

vasárnap 9-kor 
 

Mindenkit  
szeretettel várunk! 

Sors-fordító 

 

Alapige:	János	ev.	2,19-22	
	
Húsvét	 a	 reménység	 és	 az	 élet	

ünnepe.	 A	 feltámadás	 örömhı́re	
képes	 elrontott	 emberi	 sorsokat,	
eltévesztett	 irányokat	meg-
fordı́tani.	
Miben	van	ez	a	sorsfor-

dı́tó	erő?	
Maga	 Jézus	 ı́gy	 fogalmazta	 meg:	

„Romboljátok	 le	 ezt	 a	 templo-
mot,	 és	 három	 nap	 alatt	 fel-
építem.”		
A	Nagypéntek	utáni	3.	nap,	a	ha-

lálból	 új	 életre	 feltámadás,	 –	 a	 leg-
mélyebb	 isteni	 titok	 van	 a	 szavai-
ban!	
Miért	épp	templomról	beszél?		
Azért,	mert	 a	 templom	a	találko-

zás	 helye.	 Az	 Istennel	 való	 kapcso-
latteremtés	helye.	 „Romboljátok	 le,	
és	három	nap	alatt	felépı́tem.”	Nyil-
ván	 Jézus	 nem	 kőből	 épı́tett	 temp-
lomokat	 akar	 döntögetni.	 Az	 evan-
gélista	 hozzá	 is	 teszi:	 „Jézus	a	tes-
tének	 templomáról	 beszélt.”	 O2 n-
magáról	szólt	tehát:	megöltök	majd	
engem,	de	 én	harmadnapra	 új	 élet-
re	támadok	fel.	O3 	maga	 ez	 a	 há-
rom	nap	 alatt	 felépı́-
tett	 új	 templom!	 Is-
tennel	 találkozni	
rajta	 keresztül	 lehet.	 Az	 élethez	
rajta	 keresztül	 vezet	 út!	 Ez	 húsvét	
evangéliuma.	
A	 mindenkori	 ember	 egyik	 leg-

fontosabb	 kérdése:	 Hogyan	 lehet	
kitörni	 emberi	 korlátozottságunk-

ból?	 Hogyan	 juthatok	 el	 Istenhez?	
Hogyan	 találhatok	 boldogságot,	
teljes	életet?	
Az	 ember	 különböző	 időkben	

különféle	 utakon	 akart	 az	 Istenhez	
eljutni.	 Bábel	 tör-
ténetében	 olyan	
magas	 tornyot	

akartak	 épı́teni,	 ami	 az	 égig	 ér,	 az	
Istenig.	E6 s	ismeretes	a	mitológiából	

Ikarosz	alakja,	 aki	 szár-
nyakat	 készı́tett	 magá-

nak,	 de	minél	magasabb-
ra	jutott,	annál	inkább	megolvadt	a	
viasz,	ami	összetartotta.	
Ezek	 a	 történetek	 arról	 beszél-

nek,	hogy	nincsen	emberi	módszer	
Isten	 elérésére.	 Ma	 is	 számtalan	
módon	 próbálkozunk.	 „Próbáltam	
sokféle	 mesét,	 De	 hajh,	 egyik	 sem	
volt	 elég:	 Szı́vemben,	 idegimben	
Kiabáló,	 nagy	 lárma	 Téged	 keres,	
Fölség.”	 (Ady:	 Isten-kereső	 lárma)	
Lehet,	hogy	mi	is	sokféle	utat	kipró-
báltunk	 már.	 Sokféle	 mesének	 be-
dőlünk,	 sok	 félrevezető	 ál-vallás	 és	
tévtanı́tás	zsong	körülöttünk.	
Húsvét	 evangéliuma	 azt	 hirdeti:	

Van	 út	Istenhez,	a	teljes	boldog-
sághoz,	 a	 teljes	
élethez,	 –	de	az	
csakis	 Jézus	 ha-

lálán	 és	 feltámadásán	 keresztül	
vezet!	 U6 gy,	 hogy	 hitünkkel	megra-
gadjuk	 O3 t.	 „Én	 vagyok	 az	 út,	 az	
igazság	és	az	élet,	 senki	 sem	me-
het	az	Atyához,	csakis	énáltalam”	
–	mondja	Jézus.	
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FELTÁMADÁS 
 

A húsvéti Bárány—jaj—feláldoztatott, 
Testét sírba tették, nagy kővel lezárták! 

Katonák őrizték,—József gyolcsot hozott, 
Középre helyezték,—egyedül otthagyták. 

 

Ámde—az asszonyok—felmentek a sírhoz, 
Keneteket vittek, hogy megkenjék a testét. 

Menjünk fel mi is,—így szólt Péter Jánoshoz, 
Üres volt már a sír; döbbent szemmel nézték. 

 

Mondd meg, hová vitték?—kérdezte Mária, 
Azt hitte, a kertész,—én Őt visszahozom. 
Jézus szólt kedvesen hozzá—mosolyogva, 

Ne sírj, mert itt vagyok!—azt hittem álmodom! 
 

Még ma is—aki hisz a feltámadásban, 
Csak hittel, hűséggel lehet elfogadni, 

Hogy URunk harmadnap már nem volt a sírban, 
Feltámadt!—és mi is fel fogunk támadni! 

 

Visszajön, s övéit nagy harsonaszóra 
Összegyűjti,—ahogy ígérte—írva van! 

A megtért hívőket sírból is kihozza! 
„Minden szem meglátja!” s észreveszik nyomban. 

 

Itt az ideje az elragadtatásnak, 
Figyeljetek jobban, és legyetek készen! 

Átveszem hatalmam itt,—nem hagyom másnak 
Az ÉN Egyházamat, viszem az ÉN népem. 

 

Higgyetek Istenben!—Higgyetek énbennem! 
Már sok hazugságban hittetek eleget - 

Legyen végre józan „látás” szemetekben, 
„Hallás” fületekben—és szentek legyetek! 

 

Feltámadtam—nekem adott Atyám minden 
Hatalmat a földön—eljövök, s átveszem! 

Térjetek meg Hozzám—dicsőség a mennyben, 
Örömmel foglalom el királyi székem. 

 
 Gellértfiné Kazi Margit 

  

Nézzük	azonban	tovább:	Mit	kap,	aki	odatalál	Hoz-
zá?	Milyen	hozadéka	van	a	találkozásnak?	
A	húsvéti	történetekben	jól	látható:	Aki	a	Feltáma-

dottal	találkozik,	az	egyúttal	az	E6 let	felé	is	fordul!	Az	
többé	 nem	 a	 megfeszı́tett	 Jézust	
keresi.	 Nem	 egy	 halott	 Jézust	
(mert	halott	 Jézus	nincsen!),	ha-
nem	az	E6 let	Urát!	
Húsvét	 reggelén	 az	 asszonyok	 teljesen	 új	 irányba	

fordultak.	 Addig	 tele	 voltak	 a	 halál,	 a	 sı́r,	 a	 részvét	
gondolataival,	de	most	elindultak	a	tanı́tványok	felé.	
Reményt	 kaptak,	 és	 reménységet	 hirdettek.	 Mert	
amivel	csordultig	van	a	szı́v,	azt	szólja	a	száj.	Később	
a	tanı́tványok	 is	elindultak	mindenfelé	az	
egész	 akkori	 lakott	 világba,	 hogy	 vihes-
sék	az	üres	sı́r	örömhı́rét.	I6gy	jöttek	lét-
re	 aztán	 új	 gyülekezetek,	 formálódtak	
egymás	után	új	közösségek	Jézus	körül.	
I6gy	 épült	 tovább	 az	 a	 bizonyos	 templom,	 amiről	

Jézus	 beszélt,	 amit	 O3 	 három	nap	 alatt	 felépı́tett.	 Az	
nem	 csupán	 egy	 általa	 kivı́vott	 isteni	 győzelem	 volt	
tehát,	hanem	ahhoz	kapcsolódni	lehetett	és	lehet	ma	
is!	Ahhoz	 épültek	hozzá	a	Benne	hı́vők,	mint	 élő	kö-
vek,	 –	 és	 ı́gy	 épül	 ma	 is	 ez	 a	 lelki	 ház,	 a	 Krisztus	
temploma.	
Egész	életünket	át	meg	átszövi	a	halál	és	a	pusztu-

lás	 lehúzó	 ereje.	 Akkor	válik	 ez	 leginkább	 ijesztővé,	
mikor	közel	jön	hozzánk.	Amikor	saját	csontjainkon,	
testünkben,	 szerveinkben	 érezzük;	 amikor	 csalá-

dunkban,	 vagy	 rokonságunkban	elveszı́tünk	valakit;	
amikor	szembesülünk	megpróbáltatásokkal,	szenve-
désekkel.	 –	 Súlyos	kérdések	ezek,	 amikre	kell,	 hogy	
legyen	valamilyen	válaszunk.	
A	 Feltámadott	 Krisztus	 segı́t	 megfelelni	 ezeket	 a	

kérdéseket!	 Elénk	 kı́nálja	 az	 E6 let	 templomát,	 amit	
három	nap	alatt	felépı́tett.	Odafordı́t	minket	egymás	
felé,	és	azt	kéri:	E6 ljétek	meg,	amit	tőlem	kaptatok,	és	
adjátok	tovább	ezt	a	reményt!	Tegyetek	bizonyságot	
arról,	hogy	van	tovább!	
Bonhoeffer	hitvalló	német	teológus	volt	a	2.	világ-

háború	 idején,	 akit	Hitler	 személyes	 parancsára	 vé-
geztek	ki.	E6 lete	utolsó	néhány	hónapját	egy	koncent-

rációs	 táborban	
töltötte.	 Amikor	
érte	 jöttek,	 hogy	
kivégezzék,	 ezt	

mondta	társainak:	Nekem	ez	a	halál	az	 élet	kezdete.	
–	Nem	menekült	meg	a	haláltól,	de	félnie	sem	kellett	
tőle!	 O3 	 a	maga	 helyén,	 abban	 az	 extrém	 helyzetben	
ı́gy	 tett	 bizonyságot	 arról,	 hogy	 a	 győztes	Krisztusé	
az	utolsó	szó.	
Ajándékozzon	meg	minket	 Isten	 ilyen	 húsvéti	 re-

ménységgel,	 hogy	 a	magunk	 helyén	mi	 is	 bizonysá-
got	 tehessünk!	Nem	szégyelljük,	hogy	O3 hozzá	 tarto-
zunk!	
	
	 Németh	Péter	
	 lelkipásztor	
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E címmel jelent meg az elmúlt 
időszakban két kis kötet is, melyet a 
Generális Konvent Liturgiai és 
Himnológiai Bizottsága készített 
elő, s amelyek az énekeskönyvünk 
megújításának főbb szempontjait 
veszik sorra. A második kötet ezen-
kívül kilencvenkét új éneket is tar-
talmaz.  

Talán már 
a gyülekeze-
tünkben is 
sokan hallot-
tunk róla, 
hogy tervek 
születtek az 
énekesköny-
vünk megújí-
tására, ami 
nem meglepő, hiszen az idő 
előrehaladtával énekkincsünk is 
folyamatosan változik, s Németor-
szágban, Svájcban, Hollandiában 
élő és működő protestáns testvér-
egyházak is átlag ötvenévente meg-
újítják énekeskönyveiket.  

Nálunk ez már tulajdonképpen a 
kilencvenes években aktuális lett 
volna, mert a jelenlegi énekesköny-
vünk egy próbaénekeskönyv, amely 
hivatalosan mindmáig nem lett vég-
legesítve, nem született rá zsinati 
határozat.  

Bár az énekeskönyvből legin-

kább énekelni szoktunk, vagy csak 
olvasgatni a számunkra oly kedves 
énekeink versszakait, ajánlanám 
mindenki figyelmébe az Előszót, s 
annak is leginkább utolsó bekezdé-
sét: 

„Az elkövetkező gyakorlat majd 
megméri egyrészt az énekesköny-

vet, másrészt 
a vele élő, 
vagy nem élő 
nemzedéket 
is. Akkor lát-
szik meg 
majd, hogy az 
életnek itt és 
most mire van 
ezekből az 
é n e k e k b ő l 

szüksége.  
Van úgy, hogy bizonyos helyen 

és időben egyik-másik, magában 
különben értékes ének nem feltét-
len szükséges. Azt azonban ne fe-
ledjük el, hogy az, ami akár lelki és 
hitvallási, akár művészi és irodalmi 
szempontból értéktelen, soha és 
sehol nem használhat.  

Isten iránti hálaadással és igaz 
alázattal helyezzük ezt a próbaéne-
keskönyvet a magyar hívő reformá-
tusság kezébe és szívére. Az Úr 
maga próbálja meg és mutassa meg 
Szentlelke által, hogy alkalmas-e az 

építésnek arra a szolgálatára, amit 
mi, földön járó szolgák csakis Őreá 
tekintve és Őneki engedelmeskedve 
tölthetünk be üdvösséges módon, 
azaz úgy, hogy zsoltárok, dicséretek 
és lelki énekek hálás zengedezése 
által is „a Krisztus beszéde lakozzék 
bennünk gazdagon” /Kolossé 
3:16./.  

Kelt Budapesten, az Úr 1948. 
esztendejében, október hó 31. nap-
ján.” 

Ennek épp hét évtizede. A mai 
feladat is ugyanez: nem a régit le-
cserélni újra, hanem az értékest 
megkülönböztetni tudni az értékte-
lentől.  

Hordozzuk tehát imádságban a 
bizottság, valamint minden ez ügy-
ben szolgáló testvérünk munkáját, s 
várjuk nyitott szívvel az új énekes-
könyvet, s egyben őrizzük s énekel-
jük a hitünknek erős gyökeret adó, 
őseink értékrendjével összekötő 
zsoltárainkat és dicséreteinket igaz 
hálaadással feltámadott Urunknak. 

 
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívá-

nok Mindannyiunknak! 
 
 Sipos Csaba 
 kántor 

Lélekkel és értelemmel 

Nyolcadik	 alkalommal	 rendezi	 meg	 a	 Dunántúli	 Református	 Egyházkerület	 a	
REND-et.	 Ez	 alkalommal	 a	 Somogyi	 Református	 Egyházmegye	 szervezésében,	
Kaposváron	lesz	a	dunántúli	reformátusság	nagy	találkozója.	
Az	idei	REND	vezérigéje	ı́gy	hangzik:	
	
„De	akik	az	Úrban	bíznak,	erejük	megújul,	szárnyra	kelnek,	mint	a	sa-
sok,	futnak,	és	nem	lankadnak	meg,	járnak,	és	nem	fáradnak	el.”	(E6 zs	40)	
	
Az	alapige	köré	szerveződik	minden	istentiszte-
let,	előadás,	alkalom	és	program.	
	

Várunk	mindenkit	sok	szeretettel!	

	
Dunántúli	Református	Egyházkerület,	
Somogyi	Református	Egyházmegye,	
Kaposvári	Református	Egyházközség	



Gyülekezetünk karácsonyi értesítőjében már hírt 
adtunk az Akarattyán – Isten kegyelméből és remé-
nyeink szerint – majd felépülő templomról. 

A tervezői rajzokon láttunk falakat, templomhajóét 
és toronyét, egyedi tervezésű tetőt, hagyományosabb 
sisakot, tehát egy épület testét. Ha az építőipar radi-

kális drágulása miatt 
teljesen elkészülni nem 
is tudunk olyan gyorsan, 
mint reméltük, a temp-
lom állni fog. Majd bel-
ső burkolat és berende-
zési tárgyak, bútorok is 
kerülnek belé. De mikor 
lesz igazán templom egy 
templom? 
Minden épület néma és 
halott, míg meg nem 
töltik emberek élettel. 
Isten háza is akkor él 

igazán, mikor egy gyülekezet megéli benne az egy-
mással és Istennel való közösséget. Ám a templomok 
abban kivételes épületek, hogy saját hangjuk is van: 
A toronyban harang, a templomtérben orgona. 

Ha kell is hozzájuk emberi vezérlés, nem emberi 
hangok ezek, hanem valami más, valami különleges. 
A templom hangjai, zengő lelke. 

A harang, amely ha megkondul, Isten közelébe 
hívogat, és reggel-délben-este imádságra emlékeztet. 
Vész idején figyelmeztet, eltévedtet hazavezet, és 
utolsó földi utunkon elkísér. Ha megszólal, Isten 
hangjaként szólít minket, és zúgása Őt dicséri. Egy-
szerre gyönyörűen megmunkált műalkotás, és a leg-
messzebb zengő hangszer! 

Az orgona pedig, a hangszerek királynője, amely 
lehet hatalmas, több manuálos, sok regiszteres, de 
lehet szerényen kicsi is – hová mi illik – , a templom 
belső hangja, a hívek énekelt imádságainak oszlopa. 

„Az orgona szép hangszer. Van benne valami az 
emberi hangból, és a mennydörgésből, ami az Isten 
hangja. Az orgonának lelke van. Tud imádkozni, sír-
ni, sóhajtani, örülni, remegve félni, vigasztalni és 
áldani. Az orgonának szárnyai vannak, amelyek égbe 
viszik az emberek áhítatos gondolatát” – írja Gárdo-
nyi Géza. 

Az akarattyai templom építésére adott kormányzati 
céltámogatásba sem a harang, sem az orgona nem 
fért bele. Abból felépülhet a templom néma teste. De 
úgy érezzük, kell is, hogy a hangja, a lelke a mi ado-
mányainkból születhessen meg. Azoknak az embe-
reknek a szeretetéből, áldozatából és akarásából 
zenghessen harang és orgona, akik értik a templom 
lelkének, hangjának titkát és ismerik erejét, Istentől 
jövő áldását. Akik szeretnék, hogy Akarattyán is 
zengjen – emberi hangokkal együtt és azokon túl is – 
messze szóló, hívogató harang és imádságrepítő, ég-
beemelő orgona. 

Ezért az idei húsvéttól kezdve adakozásra hívunk, 
és adománygyűjtést hirdetünk az akarattyai temp-
lom harangjára és orgonájára! Szeretettel kérünk 
mindenkit, aki teheti, lehetőségeihez mérten járuljon 
hozzá, hogy Isten újonnan épülő házának hangja le-
hessen, zenghessen Istennek, zenghessen! 

 
 Némethné Sz. Tóth Ildikó 
 lelkipásztor 
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Zengjetek Istennek, zengjetek! 
(Zsoltárok 47,7) 

EGYHÁZFENNTARTÁS 
 

Hálásan köszönjük mindenkinek, aki évenként 
befizetett járulékával lehetővé teszi, hogy településün-
kön református gyülekezet egyáltalán működjön, és ado-
mányával értékteremtő, igehirdető, lelkigondozó, hitok-
tatói és kulturális szolgálatunkat segíti. 

Kérjük, ha teheti, támogassa továbbra is munkán-
kat, vagy a díjfizetők körébe új tagként bekapcsolódva 
segítse fennmaradásunkat. 

A hivatalos, Egyházkerület által megállapított fenn-
tartói-tagsági összeg egy teljes évre 7.000.-Ft szemé-
lyenként, de mi bármekkora támogatást örömmel foga-
dunk, és az adományozót névjegyzékünkbe felvesszük. 

A befizetésnek többféle módja lehet, kinek mi a 
kényelmesebb, könnyebb. 

Feladható sárga csekken, amit tőlünk lehet kérni 
személyesen, vagy kérésre eljuttatjuk. 

Lehet banki átutalással az alábbi számlaszámra: 
B3 TAKARÉK Szövetkezet 72900013-10001741 

Kedvezményezett: Balatonkenesei Református Egy-
házközség. A közleménybe, kérjük, írja be nevét és lak-
címét! 

És lehet készpénzes befizetéssel is az alábbi helye-
ken és személyeknél: 
 B3 TAKARÉK Szövetkezet – Kenese, Fő u. 23. 

 Református Lelkészi Hivatal – Kenese, Kálvin tér 1. 

 Hanák Istvánné – Akarattya, Hársfa u. 15. 

 Szabóné Szegedi Szilvia – Akarattya, Eötvös u. 11. 

 Szecsődi Judit – 06-30-3315650 

 Keresztes Jánosné – Kenese, Nagykuti u. 36. 

 Gerner Jánosné – Kenese, Nagykuti u. 7. 

 Sipos Károlyné – Kenese, Partalja u. 61. 

 Sipőcz Istvánné – Kenese, Soós L. u. 1. 

 Oláh Jánosné – Kenese, Fő u. 57/a 

 Szabóné Öcsi Mónika – Kenese, Zrínyi M. u. 21. 


