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Gyülekezet  

A BALATONKENESEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE 

XXIV. évf. 1. szám – 2016. Húsvét 

Minden  

kedves Olvasónak 

áldott húsvéti 

ünnepeket kívánunk! 

Ünnepi alkalmaink: 
 

Balatonkenesén: 

� Március 25. Nagypénteki    
istentisztelet 17 órakor 

� Március 27. Húsvét va-
sárnap istentisztelet úrva-
csorával fél 11 órakor 

� Március 28. Húsvét hét-
főn istentisztelet úrvacso-
rával és legátus szolgálatá-
val fél 11 órakor 

� Március 28. Húsvét hét-
főn evangélikus úrvacso-
rás istentisztelet 16.30 
órakor 

 
Balatonakarattyán: 

� Március 27. Húsvét va-
sárnap istentisztelet úrva-
csorával a Közösségi ház-
ban 9 órakor 

 

További rendszeres 
alkalmak: 

 

� Bibliaóra szerdán 18-kor 

� Istentisztelet Kenesén va-
sárnap fél 11-kor 

� Istentisztelet Akarattyán 
vasárnap 9-kor 

 
Mindenkit  

szeretettel várunk! 

 
 

 

A	HÚSVÉTI 	ÖRÖM	GYŐZELME	HIT 	—	REMÉNY	—	BIZALOM	

Tamás pedig  
éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus.  

A többi tanítvány így szólt: Láttuk az Urat! Ő ezt mondta: Nem hiszem.  
Nyolc nap múlva ismét bement Jézus, így szólt Tamáshoz:  
Ne légy hitetlen, hanem hívő. Boldogok, akik nem látnak 

és hisznek. 

 „A hit a reméltben dolgokban 
való bizalom, és a nem láthatók 
létéről való meggyőződés.” 

 
A zsidókhoz írt levél 11. részének 

kezdő sorai mintha János evangéliumá-
nak Tamás-történetére válaszolnának. 
És szólnak hozzánk is, a mai kor embe-
réhez, amely - Tamáshoz hasonlóan - 
sokszor fogalmaz úgy az élet dolgairól, 
hogy: Hiszem, ha látom! 

Szemmel látni, füllel hallani, kézzel 
tapintani a fizikai valóságot lehet, és 
sokak számára a valóság maga itt véget 
is ér. Csak ez az, ami van. 

Ami meggyőz és gondolkodásunkat, 
cselekvésünket mozgatja, irányítja. 
Csak ez az, amire bizalmunk, reménysé-
günk épül: test, egészség, fizikai erő, 
anyagi javak, otthonná emelt falak, 
termő föld, pénztartalékok, velünk élő 
emberek barátságai és hatalma. 

Az Istenben, a Feltámadt Krisztusban 
való hit nem így lát. Nem vakhit, ahogy 
sokan tévedésből használják e szót. 
Éppenséggel nem vak, mert nem keve-
sebbet, hanem többet lát. 

Ha valakinek megszületik a szívében 
ez a hit, megnyílnak a lelki szemei. A 
húsvéti hit nem a feltámadás mikéntjét 

magyaráz-
gatja, hanem 
az Élő Jézust 
látja és ta-
pasztalja 
meg a min-
dennapok 
valóságában. 
Ebből fakad 
a bizonyos-
sága! Velem 
van Isten... 

HÚSVÉTI HIT 
 
Bármit beszéltek, hitetlen Tamások, 
a húsvéti hit győzelmes marad. 
- Az Úr feltámadt! - vallja millió szív, 
s nem roskad össze semmi súly alatt. 
 
Én sem hajlok a hitető beszédre, 
nagyképű bölcseknek nem hódolok, 
de, - tördelvén a titkok néma zárát, - 
csak azt hiszem, mit megtapasztalok, 
 
de mit nem érzek vak, süket kezemmel, 
s hová nem ér el káprázó szemem, 
Lelkemmel látom azt melynek ha szárnyal, 
nem ér nyomába gyarló értelem. 
 
Én hallom, mit súg virág a virágnak, 
bár hangjának fülemben nincs nyoma, 
értem a tavasz illatos beszédét, 
s érzem Istent, bár nem láttam soha. 
 
S bár győzött a bűn, mikor a Keresztről 
lelket mosva hullt alá a vér, 
mégis hiszem a Krisztus diadalmát, 
s tudom, hogy feltámadt, mert bennem él! 
 
Ő áll mellettem könnyben és mosolyban, 
amíg az élet rögeit töröm, 
s nyugodtan küzdök, mert tudom, hogy 
vár majd 
egy új élet, s benn mennyei öröm. 
 
E hit vigasztal minden megtiportat, 
özvegyet, árvát, sír felé menőt, 
gyermeket vesztett zokogó anyákat, 
s aki beteg is, ebből nyer erőt. 
 
- Az Úr feltámadt! - vallja millió szív  
s nem roskad össze semmi súly alatt... 
- Bármit beszéltek, hitetlen Tamások, 

a húsvéti hit győzelmes marad!  
 

 Bódás János 
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Virágok hullanak a Kereszt tövére, 
Hová egykor hullott Jézus Krisztus vére. 

Mint ártatlan Bárány, felvitte a fára 
Bűnünket, hogy vére mosson le tisztára! 

 
Amit megtett értünk, nem volt gyerekjáték. 

Hősies szeretet—szívében a szándék, 
Vállalta helyettünk Isten büntetését 
A világ bűnéért—keresztre feszítést. 

 
Megváltott bennünket, szörnyű szenvedése, 

Hálával térdelünk a Kereszt tövére. 
Lelkünk virágait hozzuk, megköszönni, 
Úr Jézus,- sohasem tudjuk meghálálni! 

 
Odaadtad értünk bűntelen életed, 

De nagy hatalmaddal újra visszavetted! 
Szelíden köszöntél—”békesség tinéktek” 
A tanítványaid—könnyes szemmel néztek. 

 

Feltámadtál s itt vagy velünk minden napon 
Húsvéti Bárányunk—Úr vagy a halálon! 
Azt ígérted, eljössz, nagy harsonaszóval, 
Összegyűjtöd néped bátor angyalokkal. 

 
Békességgel várunk, bízunk szent igédben, 

Örömmel hallgatjuk templomunk csendjében. 
Úrvacsorát veszünk és Rád emlékezünk: 

Átveszed hatalmad, Királyunk, mesterünk. 
 

Békességed áldott—szeretettel várunk, 
Hozzád imádkozunk, csak Téged imádunk. 
A legszebb ünnepünk, mikor itt vagy velünk 
Gondviselő Atyánk—Megváltónk—Istenünk! 

 
 

 
 Gellértfiné Kazi Margit 

  

B ék és  h ú s v é to t  

Van, hogy minket is annyira elszomorít és megterhel 

valami rossz, ami velünk történt, hogy magunkba zárkó-

zunk, mint Tamás. Van, hogy ezen nem tör át barátok, 

hívő testvérek szava, szeretete sem, ahogy Tamás sem 

tudott nekik hinni.  Olyan lelkiállapot ez, amelyben elér-

hetetlenné lesz szívünk legmélye—belesüketül a lelkünk. 

Egyetlen valakinek, az Élő Krisztus Jézusnak van hatal-

ma, hogy ebből az élőhalottságból kiszabadítson. Amikor 

kegyelmes szeretete olyan erővel jön közel, hogy nyil-

vánvaló lesz élő valósága. Megmutatja magát hirtelen és 

váratlanul, egy szóban, mozzanatban, történésben, vagy 

egyszerűen abban a mélységesen betöltő békességben 

és erőben, amivel megajándékoz.  

És akkor helyére kerül a valóság. Nincs többé szükség 

bizonygatásokra, mert megszületik bennünk a bizalom, 

mert bizonyossággá 

lesz, hogy valóban él 

és velünk van. Ez a 

Tőle kapható remény-

ség, ami minden ho-

mályon áttör.  

Némethné  

Sz. Tóth Ildikó 

A Feltámadotthoz 

Jóságos Mester, Te Feltámadott! 

Testi szemeim még nem láttak Téged, 

De azért Tamás én mégsem vagyok; 

Nem óhajtom, hogy szent sebeid lássam, 

S azokba bűnös ujjam belemártsam, 

Én hiszem Uram, hogy Te vagy az Élet! 

Érezlek sokszor láthatatlanul, 

Amint benyitsz a lelkem szentélyébe 

S áldó kegyelmed rám szeretve hull; 

És hallom szelíd szavad suttogását, 

Mint halkan zengő, szent mennyei hárfát: 

– Fiam, gyermekem! … Béke neked, béke!… 

Ó, légy vendégem sokszor énnekem! 

Ó, légy már enyém úgy, hogy sohse hagyj el, 

Én feltámadott, drága Mesterem! 

Hogy enyém legyen a győzelmes élet 

Te segíts eltiporni a bűnt, a vétket, 

S önzésem sírjából, ó, Te támassz fel! 

Vitovszki István 
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Megújult a temető hátsó útja. 

 

A megsüllyedt részeket 

kijavíto�ák, a középső bakot 

„leborotválták”, és új murva 

borítást kapo� az egész út a 

gazdasági bejára�ól a 

ravatalozó elő" térig. 

 

 

Pályáza� és saját forrásból 

folyik a nyílászárók felújítása. 
 

A Templom és Gyülekeze& Ház minden külső nyílászáróját szakemberek javítják 

és újrafes&k, továbbá 

a Gyülekeze& Ház és a 

Parókia külső fa 

lambériái is 

megújulnak. 

 

A munkálatok május 

közepéig tartanak. 

„A középkorban a népnek nem 
volt semmi alkalma a közös isten-
tiszteleti éneklésre. A szertar-
tási nyelv kizárólag a latin volt. 
Legfeljebb ünnepi körmenetek 
vagy búcsújárások keretében 
volt lehetőség a közös ének-
lésre és abban az anyanyelv 
használatára. Az első ilyen 
énekek szövegét latinból for-
dították le a nemzeti nyelvre. 

Közöttük ha nem is a leg-
régibb, de mindenesetre a leg-
régebbiek egyike ez a Húsvét 
reggeli ének. Használatáról 
már az 1200 körüli évekből 
van adat. Eleinte feltámadási 
körmeneteken vagy Húsvétva-
sárnapi ünnepi mise után, de 
mindig templomon kívül éne-
kelték, mert a nemzeti nyelv 
használatát a papság mereven 
ellenezte. Busch János Ágos-
ton-rendi szerzetes 1419-ből 
való híradása szerint a bran-
denburgi őrgróf udvaránál az 
ünnepi ebéd előtt az egész 
udvari nép háromszor elénekelte 
ezt az éneket, és csak azután fogtak 
hozzá az étkezéshez.  

A hazai reformáció kezdeti sza-
kaszának énekei között nem kapott 

helyet, pedig az egész világon elter-
jedt, és az egyházi műzenében is 
sokféle feldolgozásban találkozunk 

felséges szárnyalású dallamával. 
Tudunk olyan esetről is, amikor egy 

igen áldott életű keresztyén 
ember végtisztességtételekor 
a család kívánságára az egész 
jelenvolt gyülekezet ennek az 
éneknek eléneklésével tett 
bizonyságot a feltámadásba 
vetett hitéről. Pál apostol is 
arra tanít, hogy „ha pedig 
Krisztus fel nem támadott, 
hiábavaló a mi prédikálásunk, 
de hiábavaló a ti hitetek is-
.” (1 Kor. 15:14) 
Éneklésével kapcsolatban 
arra vigyázzunk, hogy a dal-
lam lendületét se lapos vonta-
tottsággal meg ne törjük, se 
lélektelen elsietéssel meg ne 
rontsuk. Minden szép ének 
megköveteli és meg is érdem-
li, hogy próbáljuk szépen éne-
kelni.” (Csomasz Tóth Kál-
mán) 
 
Áldott Húsvéti Ünnepeket 
kívánok Mindannyiunknak! 

 
 Sipos Csaba 
 kántor 

Krisztus feltámadott 
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A Balatonkenesei Református Egyházközség időszakos lapja. 8174 Balatonkenese, Táncsics 
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Lelkész: Németh Péter, Némethné Sz. Tóth Ildikó. Gondnok: Sipos Károlyné. 

 
Az egyházfenntartói járulék befizethető az 
alábbi helyeken és személyeknél: 
 
B3 Takarék Szövetkezet, Fő u. 23 

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 L. u. 1 

Szabóné Öcsi Mónika, Zrínyi M. u. 21 

Szecsődi Judit, 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 köszön-
jük a Presbitérium nevében! 

EGYHÁZFENNTARTÁS 

TISZTELETTEL  és  SZERETETTEL  
 

MEGHÍVJUK 
 

Némethné Sz. Tóth Ildikó 
református lelkipásztor 

 

beiktatásáért tartandó hálaadó 
 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETRE 
 

2016. április 2. szombat 15 órára 
a balatonkenesei református templomba 

 

Igehirdetéssel szolgál: 
 

Steinbach József  
a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke 

 

és a beiktatott lelkész 
 

Köszöntést és áldást mond: 
 

Császár Attila 
a Veszprémi Református Egyházmegye esperese 

 
 

Az ünnepséget követő szeretetvendégségre 
szeretettel hívjuk és várjuk! 

 
Balatonkenesei Református Egyházközség Presbitériuma 

Hetedik alkalommal rendezi 
meg a Dunántúli Református 
Egyházkerület a REND-et 
(Református Egyházi Napok 
Dunántúl), ez alkalommal a 
Veszprémi Református Egy-
házmegye szervezésében, 
Balatonfüreden, a városi 
sportcsarnokban és környé-
kén. 
 
A „magyar tenger” közelében 
a reménység igéire figyelünk. 
Ézsaiás próféta könyvének 

35. fejezete alapján Isten biztató üzenete: 
 
„Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú föl-
dön.” (Ézsaiás 35,7) 
 
Várunk mindenkit sok szeretettel: 
A szervezők nevében: 
 
Steinbach József püspök, dr. Huszár Pál főgondnok 
Császár Attila esperes, Papp Gábor egyházmegyei gondnok 
 
A REND időpontja: 2016. június 24-26. 
 
Jelentkezni az illetékes lelkészi hivatalban lehet a Jelentkezési 
lap segítségével. Kérjük, hogy a jelent-
kezési lap leadásával együtt fizessék be 
az igényelt étkezést. A befizetések után 
– május elején – juttatjuk el a belépő 
kártyákat, az étkezési jegyeket az illeté-
kes lelkészi hivatalokba. 
 
Jelentkezési határidő: 
2016. április 15. péntek  
(Forrás: www.rend.hu) 


