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ÜNNEPELJÜNK 
EGYIDŐBEN! 

 
A koronavírus járvány miatt az 
idei húsvétkor nem tudunk a 

templomban, imaházban fizika-
ilag is együtt lenni.  

Mégis bátorítjuk Testvéreinket, 
hogy saját otthonainkban  

ünnepeljünk egyidőben, úr-
vacsorás, lelki közösségben!  

 

Április 12-én, húsvét vasár-
nap a Duna Tv 9 órai kez-
dettel úrvacsorás istentisztele-

tet közvetít az egész kárpát-
medencei református  
magyarság számára. 

Csatlakozzunk ehhez házi 
istentiszteleti közösségként 

Egyházunk vezetésének ajánlá-
sa szerint, amelyet lapunk hát-

oldalán olvashatnak!    
 

Legyen áldás minden ottho-
non, amely így templommá 
lesz az Úr feltámadásának 
ünnepére, adjon ez a közös 

istentisztelet mindannyiunknak 
megtisztulást, erőt és  

reménységet! 
 

Vasárnaponként a templom-
ban rögzített igehirdetésekkel 
jelentkezünk. Ezek meghallgat-
hatók a refkenese.hu oldalon, 
és gyülekezetünk Facebook-

oldalán! 

Veletek	vagyok	minden	napon	
„Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 
hatvan futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egy-

mással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek, és vitatkoztak egy-
mással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat 
azonban valami akadályozta és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hoz-

zájuk: Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. 
Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki: Te vagy 
az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod mi történt ott ezekben a 
napokban? Mi történt? - kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki: Az, ami a 
názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és 
az egész nép előtt; hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos íté-
letre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő 
fogja megváltani Izráelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. 
Ezenfelül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora 
hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét; eljöttek és azt 
beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El 
is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, 
ahogyan az asszonyok beszélték; őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt 
hozzájuk: Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyé-
tek, amit megmondtak a próféták! Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a 
Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől meg valamennyi prófétától 
kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt. Így értek 
el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább 
akarna menni. De azok unszolták és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, 
a nap is lehanyatlott már! Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor 
asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik 
adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük.”                           
    (Lukács evangéliuma 24,13-31) 

Szép tavaszi nap lehetett, éledő 
természettel, rügyező fákkal, csi-
csergő madarakkal, langyos nap-
sütéssel. Szı́vderı́tő húsvéti nap, 
akkor kétezer éve, ahogyan ma is. 

Jézus két tanı́tványa azonban, 
szomorúan bandukolva az úton 
hazafelé, mindebből nem sokat 
lát. Mert van az úgy, hogy hiába 
kı́vül a fényesség, ha az emberben 
belül ború van, szı́vére és gondo-
lataira árnyék vetül, ha lelke belső 
útján „a halál árnyékának völgyé-
ben jár” — amint azt a 23. zsoltár 
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Mikor a földön járt Jézus Krisztus Urunk,- 
Ígérte—aki hisz Bennem—feltámasztom! 

Hiszünk Neked—akkor—mi is feltámadunk, 
A nagy ítéletkor,- az utolsó napon!!! 

 

Nagy fehér trón előtt—könyvek nyittatnak ki! 
Még „egy” könyv, és aki abba be lesz írva, 
Üdvözül, ha megtért, meg tud menekülni, 
Bűnét eltörölték, s nem jut kárhozatba! 

 

Már itt: készülni kell, mert testünk feltámad! 
Hiszek egy Istenben—így van a „Credo”-ban, 
Hiszek Szentlélekben—felépül „Egyházad”! 
Hiszek szent Igédben, a Jézus Krisztusban! 

 
 

Húsvéti Bárányunk, harmadnap feltámadt, 
Először Mária találkozott Vele.  

Péter, János ámult,- hogy nagy csodát láthat 
A sírban nem volt Test—csak otthagyott leple! 

 

Kő elhengerítve, és bent fényes Angyal - 
Jézust keresitek? - feltámadt, nincs már itt. 

Beszélt az ÚR, korán reggel Máriával - 
Futott elmondani, neki senki sem hitt. 

 

Mi hiszünk, ÚR Jézus—jöjj, mert nagyon várunk! 
Sok jel mutatja, hogy közeledik a nap, 

Amikor megjelensz, húsvéti Bárányunk - 
Minden szem meglátja: Király vagy, és Főpap! 

 

Előre megmondtad, hogy felemeltetel 
Ég és föld közé—és Hozzád fogsz vonzani 
Mindenkit,- aki hisz Benned,- s az érdemel 
Üdvösséget! - Értünk Király jön menteni! 

 

Gellértfiné Kazi Margit 

Mi is feltámadunk 

mondja. Csalódottak, tanácstala-
nok és értetlenek. Elkeseredettek 
és magányosak. 

Annyira mást vártak, de Jézus 
nem váltotta valóra reményeiket. 
A Mesterük volt, csodatevő tanı́-
tójuk, virágvasárnap Jeruzsálem-
be diadalmasan bevonuló Messi-
ásuk, aztán pedig hagyta magát 
elfogni és kivégezni. Meghalt. 

Aztán itt van ez az asszonyi 
fecsegés is üres sı́rról, angyalok-
ról, örömhı́r, de ki tud hinni ben-
ne? Mi értelme van mind ennek? 
E, s mitévők legyenek ők most? 

Gyászolnak. Fáj a veszteség, 
Jézus nélkül egyedül maradtak, s 
Vele együtt elvétetett az örömük, 
a reményük és a békességük — 
az életkedvük, erejük is. 

Nem olyan nehéz most nekünk 
együtt érezni velük. 

Mi sem ilyen húsvétot vártunk. 
Ismerős érzés és gondolat, s nem 
is csupán a mostanra nézve, hogy 
Isten nem váltotta valóra a remé-
nyeimet, nem azt és úgy adta, 
amint vártam, csalódtam. 

Ismerős az értetlenség, tanács-
talanság megélése is, a jelenlegi 
helyzetben különösen is. Mire jó 
mindez, miért engedi Isten? Ho-

gyan lehetünk benne bölcsek, 
hiszen teljesen tehetetlenek va-
gyunk a járvánnyal szemben. 

Bezárkózva és elszakı́tva  talán 
éppen azoktól, akikkel együtt 
ünnepelnénk. Egyéb vesztesége-
inkre még mindez rárakódik, és 
ott sötétül a gondolat, hogy vajon 
Isten maga velünk van-e egyálta-
lán. Tud-e, akar-e segı́teni? 

Ismerjük Bibliánk Igéit, Iste-
nünk ı́géretét, hogy szeret min-
ket és velünk van minden napon, 
szól nekünk is az örömhı́r, hogy 
Jézus él, legyőzött minden go-
noszt, bűnt és halált. De elér-e 
minket most ı́gy az evangélium? 

Ez a két szomorú tanı́tvány 
nincsen mégsem egyedül. Nem 
ismerik fel, a csüggedés, a gyász, 
a csalódottság és kétség, értet-
lenség homályában, hogy Jézus 
igenis ott van velük! 

Sőt nemcsak ott van, de meg is 
szólı́tja őket. Nem marad néma, 
de nem is cseverészik mindenfé-
léről, hanem rátapint, rákérdez a 
lényegre, a bennük fájó élet-
kérdésükre. O8 k pedig megtor-
pannak. 

Talán a mostani helyzetben 
éppen ez történik velünk. Isten 

állt elénk, és a körülöttünk zajló 
eseményekben rákérdez a hi-
tünkre, a látásunkra. Megállı́tott 
a rohanásainkban, és igazán be-
szélgetni akar velünk. 

Jézus velem van az úton. Közel 
jön, megállı́t, megszólı́t. Bejönne 
az otthonomba, át a külső és bel-
ső bezártságaimon! Ha ki tudok 
nyı́lni, O8 rá :igyelni és befogadni 
O8 t, akkor felismerem és megta-
pasztalom velem-létét.  

E, s meg tud ajándékozni igazi 
hittel, biztonsággal, reménység-
gel és békességgel. Hogy valóság-
gá lehessen számunkra is ı́gére-
te: Veletek vagyok minden nap, a 
világ végezetéig... 

 
Némethné Sz. Tóth Ildikó 

lelkész 
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„… V ÁRO K  R IAD TAN  V E LE D … ”  
„Világok pusztulásán 
Ősi vad, kit rettenet 
Űz, érkeztem meg hozzád 
S várok riadtan veled.” 
 
Húsvét közeledtével furcsának tűnhet Ady End-

re szerelmes verséből idézni. Hetek óta rengeteg-
szer eszembe jut ez a néhány sor. Imádságaimba 
többször beleszövöm, mert nekem ez a versrészlet 
most 2020 tavaszán Istenhez szól. Hiszen nem bűn 
az, ha érzéseinket, aggodalmunkat más szavaival 
fogalmazzuk meg, mert az emberöltők során gene-
tikailag kódolt ismétlődő gondok aggasztanak ben-
nünket. 

Nehéz időket élünk. Hova tartunk? Felbolydult 
a világ. Éljük a mindennapjainkat, ki otthoni karan-
ténban, ki a  munkahelyén, ki családjának békéjé-
ben, ki a maga békétlenségében.  

Látszólag kicsit megpihent a világ. Talán keve-
sebben vannak az utcákon, köztereken, bevásárló 
körúton. Csendesek az éttermek, a szállodák. De 
hova tartunk?  

Az elmúlt évtizedekben, évszázadokban eltávo-
lodtunk Istentől. Rohanunk egy jobb életért, amit 
sokszor nem Istennel, nem magunkban élünk meg, 
hanem a külsőségek rabjai lettünk. És most kaptunk 
egy stop táblát. Ember állj! Elveszett belőled a 
Krisztus iránti szeretet, a felebarátodhoz való oda-
fordulás.  

Sok minden kavarog a fejemben. A tíz csapástól 
gyermekkorom húsvétjain át. Igen, sokszor dúltak a 
Földön háborúk, sokszor tizedelték meg az emberi-
séget járványok, de mégis itt vagyunk. Mert Isten 
jóságát tapasztalhatjuk meg a történelem körforgá-
sában.  

Állandóan figyelmeztet, de kezdetleges és érzé-
ketlen szenzorainkkal nem látjuk, nem fogjuk fel, 
hogy egyetlen fia feláldozásával megmentett ben-
nünket, hogy örökké élhessünk. 

Kell, hogy felfogjuk, kell, hogy érezzük, kell, 
hogy lássuk, kell hogy elhiggyük Krisztus feltáma-
dásában a kegyelmet, a megbocsátást, a megtisztu-
lást. Fogadjuk el a meghívót az örök életre! 

Gyermekkoromban nagymamám és édesanyám 
húsvét közeledtével az egész lakást kitakarította. 
Otthon olvastuk a Bibliát, hogy a lelkünk is épül-
jön. Nehéz időket éltünk, hiszen a kor politikai 
szemlélete nem tette lehetővé, hogy nyíltan temp-
lomba járjunk. A lakhelyünktől 80-100 km-re hall-
gathattuk Isten igéjét. De szükségünk volt az igére, 
a közösségre, amit egy gyülekezet biztonsága adott. 

És most is szükségünk van rá, de fizikálisan 
most sem lehet. Megkondulnak vasárnap a haran-
gok, de nem indulhatunk el felvéve az ünnepi ru-
hánkat, hogy közösen éljük meg a húsvét csodáját.  

Türelemre kell intenem magamat, mert most 
ennek van itt az ideje, hogy vigyázzunk egymásra! 
Maradj otthon, halljuk állandóan a közmédiában. 
Azonban ne felejtsük el kinyitni a Bibliánkat, meg-
hallgatni istentiszteleteket a virtuális térben, elcsen-
desedni, Isten közösségét keresni, Vele beszélgetni.  

Húsvét közeledtével keresztény ember a meg-
váltó Krisztusra kell, hogy tekintsen! Köszönjük 
meg a nap minden percében, hogy elhordozza bű-
neinket, és reményt ad újra és újra. Szeretetéért, 
gondviseléséért legyünk hálásak, mert bármi történ-
jen, Isten a legfőbb támaszunk a legnagyobb bajban 
is. És ne feledjük, hogy akkor is fogja a kezünket, 
mikor úgy tűnik, hogy az életünkben minden rend-
ben van.  

„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és 
utoljára az én porom felett megáll.” (Jób 19,25) 

Hova tartunk? Egy célunk lehet, hogy a földön 
való vendégségünknek a jutalma Krisztus országa, 
az örök élet legyen. 

 
 Bollók Gyula 
 gondnok 

„Úgy szerette Isten  
a világot, hogy  

egyszülött fiát  

adta, hogy  

aki hisz őbenne,  
el ne vesszen, hanem 

örök élete legyen.” 
 

(János 3,16) 

„Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg 
irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, 

amikor még bűnösök voltunk.  

Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, 
még inkább meg fog menteni minket a haragtól.  

Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk,  
megbékéltettünk Istennel Fia halála által,  

akkor még inkább üdvözíteni fog élete által.” 
 

(Róma 5,8-10) 
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E zsoltárversnél mindig hosz-
szabban megállok, amikor a 90. 
zsoltárt olvasom. Különösen is 
időszerűnek érzem most ebben a 
sajátos élethelyzetben is. 

Vasárnap délelőttönként, 
reggeli csendességemben a napi 
ige mellett mindig elolvasom e 
zsoltárt is, majd automatikusan 
ülök a zongorámhoz.  

J. S. Bachhal is megesett, 
hogy egy hosszabban tartó be-
tegség miatt 4 hétig szobafog-
ságba kényszerült: ezalatt az idő 
alatt megkomponált egy egész 
gyűjteményre való orgonaművet. 
Mélyen hívő, Istennek alkotó ze-
neszerzőként pontosan tudta, 
hogy kell bölcsen számlálni nap-
jait, hogy kezei munkája állandó-
vá legyen.  

Gárdonyi Zoltán, a reformá-
tus egyházzene 20. századi leg-
nagyobb alakja egy fantasztiku-

san ihletett és maradandó művet 
írt. „Az Isten emberének imádsá-
ga” címmel, ebben a 90. zsoltár 
szövegét vette alapul, egész pon-
tosan az első, második, negyedik, 
tizenkettedik, tizenötödik és ti-
zenhatodik verseit. A komponista 
e művében különleges módon 
nem a genfi zsoltárdallam jelenik 
meg, hanem saját maga kompo-
nálta a dallamot. 

Az internetnek köszönhetően 
ma már minden csak pár kattin-
tásnyi távolságban van: Sietze de 
Vries, a kivételes tehetségű, mé-
lyen hívő holland orgonaművész 
barokk stílusú improvizációját 
hallgatom a zsoltár dallamára, s 
az emberi szavakon keresztül 
közvetített üzenet egy még ma-
gasabb szinten betetőződik: a 
különböző szólamok egymásba 
fonódása, a dallam által látens 
módon kirajzolódó harmóniák 

megválasztása, a zenei forma 
meghatározása egyértelműen 
Isten alkotói munkáját tükrözi 
vissza a tehetség ajándékán ke-
resztül.   

Ajánlom mindannyiunknak e 
felfedezéseket: rácsodálkozni egy 
versre, egy Mozart-
zongoraversenyre, egy festmény-
re. Jobban odafigyelni egymásra, 
nagytakarítást végezni kívül-
belül. Fertőtleníteni nemcsak a 
kezünket, de a gondolatainkat is. 
Talán most itt az idő, hogy újra 
megtanuljuk bölcsebben számlál-
ni a napjainkat. 

 
Áldott Húsvéti Ünnepeket 

kívánok! 
 
 Sipos Csaba 
 kántor 

„Taníts minket úgy számlálni napjainkat,  
hogy bölcs szívhez jussunk!” (90. zsoltár 12. vers) 

ÜNNEPELJÜNK EGYIDŐBEN! 
 
Április 12. Húsvétvasárnap 9 óra, Duna TV 
 
Egyházunk vezetésének ajánlása a közvetített istentisztelettel 
egyidőben történő úrvacsorázásra: 
 

„Kérjük testvéreinket, hogy testileg és lelkileg is készülje-
nek, teremtsék meg a teljes odafigyelés és bekapcsolódás kö-
rülményeit, a közvetítés idejére készítsék elő az énekesköny-
vet, kapcsolják ki azokat az eszközöket, amelyek zavarják a 
teljes odafigyelést.  

Kérjük, hogy a közvetített istentiszteletbe kapcsolódjanak 
be, együtt mondjuk az imádságokat, énekeljük az énekeket.  

Egyháztagjaink úrvacsorázzanak úgy, ahogy a közvetített 
istentisztelet lelkipásztora vezeti az úrvacsorai szertartást; 
ezáltal az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik 
súlyos helyzetükben „házanként megtörték a kenyeret, öröm-
mel és tiszta szívvel részesültek az ételben”. (ApCsel 2,46)  

Az istentisztelet közvetítésének kezdete előtt készítsenek elő 
személyenként egy-egy falat kenyeret és egy kevés bort külön 
poharakban. (A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel.)  

Kövessék figyelemmel a szolgálattevőt és a közvetített is-
tentisztelet résztvevőit, velük közösen mondják az úrvacsorai 
közimádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljanak a szokásos 
kérdésekre. Amikor veszik a kenyeret és aztán a bort, tegye-
nek ugyanígy. Mondják együtt a lelkipásztorral a hálaadó 
imádságot és az Úr imádságát is.” 
 

Legyen áldás minden otthonon, amely így templommá lesz  
az Úr feltámadásának ünnepére, adjon ez a közös istentisztelet 

mindannyiunknak megtisztulást, erőt és reménységet! 

EGYHÁZFENNTARTÁS 
 

Hálásan köszönjük mindenki-
nek, aki évenként befizetett járulé-
kával támogatja református egyhá-
zunk igehirdető, lelkigondozó, 
hitoktatói és kulturális szolgálatát. 

Kérjük, támogassa továbbra is 
munkánkat, vagy kapcsolódjon be 
új tagként a díjfizetők körébe. 

 
A hivatalos egyházfenntartói 

(tagsági) összeg egy évre 7.000.-Ft 
személyenként, de ettől eltérő mér-
tékű támogatást is köszönettel fo-
gadunk, és az adományozót név-
jegyzékünkbe felvesszük. 

Adományát befizetheti hagyo-
mányos sárga csekken, amit kéré-
sére postai úton eljuttatunk, vagy 
pedig banki átutalással az alábbi 
számlaszámra: 

Takarékbank,  
72900013-10001741 
Kedvezményezett: Balatonkene-

sei Református Egyházközség. A 
közleménybe, kérjük, írja be nevét 
és lakcímét. 

 
Legyen Istenünk áldása a  
jókedvű adakozók életén! 


