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Minden  

kedves Olvasónak 

áldott húsvéti 

ünnepeket kívánunk! 

Ünnepi alkalmaink: 
 

Balatonkenesén: 

� Április 14. Nagypénteki    
istentisztelet 18 órakor 

� Április 16. Húsvét vasár-
nap istentisztelet úrvacso-
rával fél 11 órakor 

� Április 16. Húsvét vasár-
nap evangélikus úrvacso-
rás istentisztelet 16.30 
órakor 

� Április 17. Húsvét hétfőn 
istentisztelet úrvacsorával 
és legátus szolgálatával fél 
11 órakor 

 
Balatonakarattyán: 
� Április 16. 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! 

KRISZTUS	TESTÉNEK	T ITKA	

„Vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: Vegyétek, egyé-
tek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre.” (1Kor 11,24) 
„Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.” (1Kor 12,27) 
„Ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik.” (1Kor 3,16) 

Utolsó Vacsora – Jézus halála – Krisztus Feltámadása 

Jézus vette a kenyeret – Ezen a 
vacsorán Ő a házigazda, Ő cselek-
szik, Ő van a középpontban, de nem 
önmagáért, hanem hogy forrása le-
gyen az Életnek és a Közösségnek. 
Kezébe veszi a kenyeret, de nem 
úgy szorongatja, hogy ez az enyém! 
Hanem hálát adva az Atyának rá-
mutat Istenre, mint az élet ajándé-
kozójára, és a felülről kapott kenye-
ret továbbengedi, szétosztja. Egy-
szerre összeköt az életajándékozó-
val és mindenkit önmagával és egy-
mással, mint megajándékozottal. 

 

Megtörte: ez az én testem, 
amely megtöretik – „Bűnösök ke-
zébe adatik”, ellenségei ölik meg, a 
törés kiszolgáltatottságot, megaláz-
tatást, kínszenvedést és halált jelent. 
De mindez csak azért történhet 
meg, mert odaadja magát, és betel-
jesíti azt, ami „meg van írva róla”, 
amiért eljött e földre. 

 

Tiérettetek – Mindezt pusztán az 
irántunk való szeretetből teszi, oda-
adja magát értünk és nekünk – az 
övéinek. Hogy megmentsen minket 
a maga számára, az Életre. Halálá-
val legyőzi a Halált, minden Őben-
ne hívőért egyetemesen, de egyen-
ként is személyesen értünk. Név 
szerint ismer minket. 

 

Vegyétek, egyétek – De az ér-
tünk hozott áldozat, a felénk nyúj-
tott kegyelem csak akkor lehet a 
miénk, ha elfogadjuk azt. Ha 
elhisszük, hogy mindabban, ami 

történt, Istennek hozzánk való sze-
retete lett nyilvánvalóvá. Ha bűnbá-
nattal felismerjük és megvalljuk, 
hogy a mi gyarló voltunk miatt kel-
lett megtörténnie. Ha éhezzük ezt a 
kenyeret, Jézust, az Élet Kenyerét. 

 

Cselekedjétek – Így lehetünk a 
„Szentek Közössége”, Istennek 
gyermekei. Olyan szeretetközösség, 
amely hálatelt szívvel szüntelenül 
emlékezik Jézusnak erre a végtelen 
szeretetére, amelyből megszülethe-
tett. Olyan közösség, amely ebből 
az isteni szeretetből él, és belőle 
mindig megújul. Olyan közösség, 
amely hirdeti Isten kegyelmét, és 
megmutatja ennek a világnak, hogy 
Jézus él, velünk van, Szentlelke 
által bennünk lakik.  

 

Jézus Krisztus feltámadt – és 
ahogy ígérte, velünk van minden 
napon a világ végezetéig. Az Ő Lel-
kének temploma, az Ő teste immár 
mi vagyunk. Esendő, de megváltott 
emberek közössége, itt e kis hazá-
ban, vagy Nyugat-Európában, Ame-
rikában, vagy éppen Egyiptomban, 
vagy a Távol-Keleten. Szegénység-
ben vagy könnyebb életben, szabad-
ságban vagy üldöztetésekben és 
vértanúságban, a messze múltban 
vagy a jelenben – egy test vagyunk, 
a Krisztus teste.  

 
 
 

 Némethné Sz. Tóth Ildikó 
 lelkész 
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Újra itt a húsvét, ünnepet szentelünk, 
Megváltónkra—csendes szívvel emlékezünk. 
Harangszó száll szerte és hív, hogy jöjjetek - 

Az ÚRasztalánál—Rá emlékezzetek! 
 

Isten Fia nekünk a húsvéti Bárány, 
Elragadta tőlünk gyilkos-gonosz ármány! 
Itt töltött a Földön harminchárom évet, 
Megnevezett minden hamisságot, vétket. 

 
Tanított, gyógyított—csak jóra buzdított, 

Tanítványaival járta az országot. 
Ma úgy hívjuk: Szentföld—ahol vére hullott, 

Teste sziklasírban töltött három napot! 
 

Leszállt a poklokig—és ott is hirdette 
Az örömhírt—jöjjön, aki élni akar! 

Térjen meg, s méltó lesz az örök életre, 
Kegyelemből kapja—fogadja el hamar! 

 

Életemet adtam—ismét visszavettem, 
Hatalmam van rá, nem veheti el senki! 
Atyámnak fogadtam és el is végeztem 

A megváltás művét,—nem lehet tagadni. 
 

Nagypénteken: kereszt! - a világ szégyene, 
Övéi siratták, a fájdalom útján. 

„Elvégeztetett!” - mert értünk elvégezte, 
Hű volt mindhalálig—meghalt a Golgotán. 

 
DE FELTÁMADT—és ÉL—és vissza fog jönni, 

Boldog aki várja—minden szem meglátja! 
Örömmel fogadja, s igyekszik megtérni, 

Így velük lesz tele, az Isten Országa. 
 
 

 Gellértfiné Kazi Margit 
  

Luther 1517. október 31-én tette 
nyilvánossá 95 tételét, amivel az 
akkori egyházi élet megújulását cé-
lozta, ettől számítjuk a reformáció 
elindulását. 2017-ben az 500. évfor-
duló kapcsán a reformáció egyházai 
számtalan programmal emlékeznek 
a nagy eseményre. 

Gyülekezetünk Presbitériuma a 
jeles évfordulóhoz időzítve azzal a 
kéréssel fordult az Önkormányzat-
hoz, hogy a református templom és 
parókia előtti közterület viselje Kál-
vin János nevét. A kérést azzal in-
dokoltuk: 

„Balatonkenesén az egyház 
reformációja 1544-ben kezdődött 
Dévai Bíró Mátyás szolgálata 
nyomán. Ettől fogva a reformált 
hit Kenesének nem csupán a hit-
életét, hanem szokásvilágát, kul-
túráját, mindennapi életét közös-
ségi és egyéni szinten is alapve-

tően formálta, és formálja. 
Méltó és hiánypótló tehát, 

hogy a genfi reformátor, Kálvin 
János emlékének településként is 
tiszteletet adjunk.” 

Az Önkormányzat a kérésnek 
helyt adott, így a reformáció 500. 
évfordulóján immáron létezik Kál-
vin János tér Balatonkenesén. 

Bár maga a közterület csupán egy 
kis része az egykori Táncsics Mihály 
utcának, mégis a Templom és a 
Könyvtár előtti tágasság egyértel-
műen tér-hatást kölcsönöz a hely-
nek; Nepomuki Szent János szobra 
pedig kifejezetten jól illik a tér beve-
zető szakaszához. 

Ezúton is köszönjük az Önkor-
mányzat segítségét! Terveink szerint 
az új közterület névtábláját nyilvá-
nos ünnepség keretében fogjuk fel-
avatni. 

A Reformáció 500 programjairól 
b ő v e b b e n  o l v a s h a t n a k  a 
reformacio2017.hu honlapon; a 
minket közelebbről érintőkről pedig 
folyamatosan tájékoztatjuk a gyüle-
kezetet. 

 
 Németh Péter 

Hú sv é t  -  2017  

Reformáció 500 - Kálvin János tér 
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2017 júliusában régi tervem 
válik valóra az Úr kegyelméből: a 
20. századi magyar református 
egyházzene legnagyobb alakjának, 
Gárdonyi Zoltán-
nak fia, Gárdonyi 
Zsolt zeneszerző-
orgonaművész 
professzor és az ő 
fia, Dániel érkezik 
hozzánk. 

Július 9-én, 
vasárnap a délelőt-
ti istentiszteleten 
már Dániel orgo-
nál, 19 órakor pe-
dig hangversenyt 
ad templomunk-
ban, melyen Édesapjának és 
Nagyapjának műveit is játssza. 
Gárdonyi Zsolt professzor ezután 
háromnapos egyházzenei kurzust 
tart, melyre az ország minden tájá-
ról (Veszprémből, Sopronból, Bu-
dapestről, Székesfehérvárról, 
Kecskemétről, Debrecenből, Bala-
tonfűzfőről és Balatonfüredről) 
érkeznek hozzánk orgonisták, kán-
torok. 

Gárdonyi Zoltán 1941-től 1967
-ig a budapesti Liszt Ferenc Zene-
művészeti Főiskola professzora-
ként fejtett ki szerteágazó tevé-
kenységet; ő volt a Zeneakadémia 
1948-ban feloszlatott protestáns 
egyházzenei tanszakának utolsó 
vezetője is. Nemzetközileg is 
nagyra becsült zenetudományi és 
zeneelméleti munkásságának min-
denekelőtt a Bach- és a Liszt-
kutatás köszönhet alapvetően fon-
tos új eredményeket. Gárdonyi 
Zoltán zeneszerzői életműve fel-
öleli a szimfonikus- és kamaraze-
ne, zongora- és orgonakompozíci-
ók, az egyházi és világi szövegű 

vokális művek, továbbá pedagógi-
ai célzatú darabok legkülönfélébb 
műfajait. Orgonaművei és bibliai 
szövegű kórusművei a huszadik 

századi európai 
egyházzenében 
egyedülálló értéket 
képviselnek. Gár-
donyi Zoltán 1972 
óta családjával 
együtt Németor-
szágban élt és 
1986. június 27-én, 
néhány héttel 
nyolcvanadik szü-
letésnapja után 
hunyt el 
Herfordban. Szelle-

mi hagyatékának jelenkori kisu-
gárzását a halála után Németor-
szágban és Magyarországon ki-
adott mintegy száz műve és szá-
mos cd-felvétel is dokumentálja. 

Gárdonyi Zsolt huszonkétéves 
koráig szülővárosában, Budapes-
ten Sugár Rezső, Gergely Ferenc, 
Ferenczy György, Szervánszky 

Endre és Farkas Ferenc növendé-
keként folytatta tanulmányait. 
1968-ban Németországba települt, 
neve azóta zeneszerzőként, világ-
szerte koncertező orgonaművész-
ként és zeneelméleti munkássága 
által egyaránt ismertté vált. 1975 
és 2011 között a Würzburgi Zene-

művészeti Főiskola professzora 
volt. Sokrétű tevékenységét rádió- 
és hanglemezfelvételek, könyvek, 
valamint európai és amerikai 
egyetemeken tartott mesterkurzu-
sai és előadásai dokumentálják. 
1979-ben Bajor Állami Díjat ka-
pott, majd 2000-ben a Debreceni 
Református Hittudományi Egye-
tem díszdoktori címével, 2011-ben 
pedig a Magyar Köztársaság Elnö-
kének érdemérmével tüntették ki. 

Bár még messze van, e júliusi 
alkalom kiváló lehetőség lesz arra, 
hogy a modern egyházzene re-
mekműveivel ne koncertteremben, 
hanem a templomban ismerked-
hessünk meg. Fontos ez azért is, 
mert a jelenlegi istentiszteleti 
rendben az orgona szinte kizárólag 
csak az énekvezetésben kap szere-
pet a liturgián belül, pedig számos 
konkrét bibliai szövegű, vagy bib-
liai történet ihlette remekmű van, 
amelyek szép letéteményesei az 
adott zeneszerző hitének: ily mó-
don az orgona is „prédikálhat”, 

zenében is megfogalmazódhat a 
bizonyságtétel. 

 
Áldott Húsvéti Ünnepeket kí-

vánok! 
 
 Sipos Csaba 
 kántor 

Gárdonyi Zsolt kurzusa Balatonkenesén 



Miután a templomkert vöröskő kerítése megsza-
badult az azt belülről szorosan 
benövő bokroktól, két tanulságos 
felfedezést tettünk. 

Egyrészt kiderült, hogy helyen-
ként mennyire rossz állapotban 
van. Lábazati részén több helyen 
mélyedések tátonganak, kövei 
kihullottak, bár külső oldaláról 
nézve ez nem látható.  

Azért, hogy a nagyobb bajnak 
elejét vegyük, elhatároztuk a hely-
reállítását. A munkát nagy gon-
dossággal Gáspár Sándor végzi 
jelenleg is. 

 
A másik különös (újra)

felfedezés egy sírkő volt, mely 
szerényen megbújt az egyik osz-
lop árnyékában. Felirata a következő: 

„Itt nyugoszik a Jézust várván KÓCZÁN 
ÁGNES. Kimúlt 8 1/2 eszten-
dőt élvén szept. 17-én az 1831-
ik gyászos esztendőben.” 
Néhai Kóczán Lajos kenesei pré-
dikátor a kislányának állított ezzel 
emléket. A követ Kuti József tisz-
teletes úr a 60-70-es években ho-
zatta ide a temetőből - egy másik-
kal együtt, mely a templomkert 
közepén látható -, hogy meg-
mentse az enyészettől. 
Fellapoztam a régi anyakönyvet, 
és az 1831. évnél meg is találtam a 
sok név között a szeptember 17-i 
bejegyzést. De nemcsak ezt, ha-
nem ugyanezen hónapban továb-
bi kettőt, melyeket a néhai prédi-
kátornak ugyancsak a saját kezé-

vel kellett beírnia: 
Szeptember 4-én „Kóczán Lajos Prédikátor és 

Szabó Sára Kis Fija Kóczán Péter” halt meg 3 
és fél évesen „cholerába”. 

Három nappal később, szeptember 7-én 
„Kóczán Lajos prédikátornak Házastársa”, 
Szabó Sára hunyt el 34 évesen, ugyancsak 
„cholerába”. Ezt követte 10 nappal a kis Ágnes 
halála. 

Micsoda szeptember! Saját személyes tragédiái 
mellett a prédikátor naponta 4-5 koporsót kísért ki 
ezidőtájt a temetőbe… 

Azóta ő maga 
is megtért az őt 
szolgálatba kül-
dő Urához, így 
Jézust váró hite 
is bizonnyal 
beteljesedett. 

 
„Itt nyugoszik 

a Jézust vár-
ván…”  

A néhai prédikátor kőbe vésett reménysége hassa 
át Feltámadás-ünnepünket! 

 
 Németh Péter 
 lelkész 
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A Balatonkenesei Református Egyházközség időszakos lapja. 8174 Balatonkenese, Kálvin 
János tér 1. Tel/Fax: 88/481 348. E-mail: refkenese@gmail.com.  http://www.refkenese.hu.  
Lelkész: Németh Péter, Némethné Sz. Tóth Ildikó. Gondnok: Sipos Károlyné. 

 

Az egyházfenntartói járulék befizethető az alábbi he-
lyeken 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, Kálvin J. tér 1 

 
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 áldozatválla-
lását ezúton is hálásan köszönjük a Presbité-
rium nevében! 

„Itt nyugoszik a Jézust várván…” 
avagy: a kőkerítés megújulása 


