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A BALATONKENESEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE 

XXVII. évf. 1. szám – 2019. Húsvét 

Áldott  

húsvéti  

ünnepeket  

kívánunk! 

Ünnepi alkalmaink: 
 

Balatonkenesén: 

 Április 19. Nagypénteki    
istentisztelet fél 11 órakor 

 Április 21. Húsvét vasár-
nap istentisztelet úrvacso-
rával fél 11 órakor 

 Április 21. Húsvét vasár-
nap evangélikus úrvacso-
rás istentisztelet 16.30 
órakor 

 Április 22. Húsvét hétfőn 
istentisztelet úrvacsorával 
és legátus szolgálatával fél 
11 órakor 

 

Balatonakarattyán: 
 Április 21. Húsvét vasár-

nap istentisztelet úrvacso-
rával az Imaházban 9 óra-
kor 

 

További rendszeres 
alkalmak: 

 

 Imaóra hétfőn 17 órakor 
 Bibliaóra szerdán 18-kor 
 Énekóra szombat 17-kor 
 Istentisztelet Kenesén va-

sárnap fél 11-kor 
 Istentisztelet Akarattyán 

vasárnap 9-kor 
 

Mindenkit  
szeretettel várunk! 

KRISZTUS	TESTÉNEK	T ITKA	

„Vette a  

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  

 
 

 Némethné Sz. Tóth Ildikó 
 lelkész 

K I T 	 	 K E R E S E L 	 ? 	

„Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Amikor hátrafordult, látta, hogy 
Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Ő így szólt hozzá: Asszony, 
miért sírsz? Kit keresel? Mária azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így 
felelt: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elho-
zom. Jézus nevén szólította: Mária!”  (János evangéliuma 20,11-16) 

Húsvét regge-
lén a magdalai 
Mária gyásszal a 
szı́vében megy 
Jézus sziklası́rjá-
hoz, hiszen Meste-
re, akiben bı́zott, 
hitt, akit szeretett 
- meghalt. Mit ke-
res? 

Keresi a gyász-
nak a lehetőségét, 
egy kis vigasztaló-
dást, emlékek 
visszaidézését, csak szabad fo-
lyást könnyeinek, fájdalmának. 

E% s keresi, hogy hogyan tehetne 
még valamit, jót és hasznosat, va-
lami kicsit azért, akit elvesztett. 
Adni, leróni, fáradozni érte. 

De mégiscsak egy halottat ke-
res. E% s bár megérthető a fájdalom, 
és jó dolog a készség, mégis a 
könnyektől és a buzgóságtól va-
kul meg. 

Pedig megadatik neki Péter, 
János és mindenki más előtt, hogy 
találkozzon Vele, neki jelenik meg 
legelőször a Feltámadt Krisztus! 

De nem ismeri fel, mert Mária 
egy holttestet keres, előtte pedig 
egy E% lő áll! U% gy szeretne egy kis 
vigasztaló emlékezést, a régiről-
megszokottról, áhı́tatos hangulat-
ban jól kipanaszkodni magát. 

Csakhogy aki itt van, az él! E% s 

beszél. E% s kérdez! 
Ahogy akkor Máriát, 
ezen a húsvéton 
most minket is: Mit 
és kit keresel? Akár 
egy életen át...  
Istennél. Elcsendese-
désekben, imádsá-
gokban, vasárnapon-
ként a templomban, 
ha kinyitod a Bibliát. 
Az elvárásainktól 
vagy épp keserűsége-
inktől vajon képesek 

vagyunk-e tényleg meglátni és 
felismerni O3 t? Akkor is, ha kicsit 
más, mint akit el akarunk képzel-
ni, ha „túl” élő, ha csak úgy oda-
toppan elénk a mindennapjaink-
ban. Ha nem csak illedelmesen 
meghallgat, hanem megszólı́t és 
kérdez! 

Egyszer csak a nevünkön szólı́t, 
mert személyesen ismer minket 
az életünk teljes mélységében, és 
mindennel együtt szeret - O3  az, 
aki keres minket! 

Velem akarsz lenni, értem 
akarsz tenni? Akkor láss meg és 
hallj meg engem! Töröld le köny-
nyeid, engedd el régi keserűsége-
id! Mert én élek, legyőztem a ha-
lált és veled vagyok, téged szólı́ta-
lak! 

 Némethné Sz. Tóth Ildikó 
 lelkész 
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Felszólít Isten, hogy hívjad a testvéred 
Megtérni Hozzá, mert a mennyek országa 

Egészen közel jött — ha te is figyeled 
A jeleket, ahogy szaporodtak mára! 

 

Fel kell ébreszteni a mindennapokban 
Elmerült „alvókat” - a tennivalókat 

Előbbre-tartókat — keljenek, hajnal van! 
Ne hagyd elveszni a híveket s a jókat. 

 

Mert azért teremtett népeket magának, 
Hogy éljenek hitben s teremjenek híven 

Jó „gyümölcsöket” az Istennek — Atyának! 
Övé fent a mennyben, és a földön minden. 

 
 

Ő azt akarja, hogy ne vesszen el senki, 
Sem éjben, sem bűnben — ezt kell elmondani! 

Jézushoz kell térni, s a bűnt megvallani, 
Megbánni s elhagyni, és Őt elfogadni. 

 

Ő az én Megváltóm, életem átadom! 
Vezessen utamon — Ő az Út s az Élet, 
Igazság, szeretet! - Vele megláthatom 
A mennyet,- s elnyerem az örökéletet! 

 

Amit Vele töltök, minden percem öröm. 
Elmondom másnak is, testvéremnek nyomban, 

Hogy örüljön velem — az Úrnak köszönöm 
Azt, hogy már a földön — élek mennyországban. 

 

Itt van közöttetek a mennyek országa, 
Ha befogadtatok és bennetek lakok. 

Ha hisztek Énbennem, Lelkem pártfogása 
Óv,— mert mennyen, földön élet Ura vagyok! 

 

 Gellértfiné Kazi Margit 

Légy örömmondó 

Mai na-
pig kü-
lönleges 
feladat 
számom-
ra az 
istentisz-
telet ele-

jén – a harangszó után, de még a 
lelkész bevonulása előtt – a ren-
delkezésre álló, bizonytalan hosz-
szúságú, de rendszerint nagyon 
rövid idő, melyet zenével kell 
megtöltenem.  

Ezt a körülbelül másfél perces 
időtartamot zeneileg igényesen 
megoldani még azon orgonisták 
számára sem egyszerű feladat, 
akiknek a hangszer irodalma a 
kisujjukban van.  

Adott tehát a feladat: olyan 
rövid mű választása, amely az 
adott ünnephez, vagy a prédikáció 
témájához kapcsolódik, illetve van 
még egy megoldás: a rögtönzés. 
Ez utóbbit magam is nagyon ked-
velem, de az elmúlt évek gyakor-
lása következtében rá kellett jön-
nöm: az orgonáláson belül ez egy 
külön szakma.  

Nem úgy áll tehát a dolog, 
hogy aki elég irodalmat birtokol, 
az már rögtönözni is tud 

(hasonlóan, aki rengeteg könyvet 
elolvasott, még nem biztos, hogy 
írni is tud). A rögtönzés, az impro-
vizáció tehát szükségszerűen 
egyesíti a hangszerjátékost és a 
zeneszerzőt. S ki volt a történe-
lemben az a kántor, aki e kettőt 
kétségkívül a legcsodásabb és leg-
profibb módon ötvözte? A válasz 
remélhetőleg mindenki számára 
egyértelmű: JOHANN SEBASTI-
AN BACH. Amikor elkezdtem 
ismerkedni fiatalkori népének-
kíséreteivel (szakszóval: korál-
harmonizálásaival), ez zeneileg 
kifogástalanul tiszta és egyenes 
tükröt tartott nekem.  

Vallom, az ő zenéje teljes 
gyógyszer, lelki „méregtelenítés”.  
S megkockáztatom: ha mindennap 
hallgatnánk csak negyedórányi 
Bachot, soha többet nem lenne 
szükség nyugtatóra, szorongás-
oldóra. Így hát hamarosan 
készen állt a „haditervem”: 
megismertetni e csodával a 
gyülekezetet is. Egy-egy 
korál körülbelül egy-másfél 
percben eljátszható, nem is 
tudnék ennél szebb kezdést 
az istentisztelet elejére.  

Bach munkássága az 
egyházi ünnepek alapján is 

követhető: monumentális alkotásai 
a Máté- illetve a János-passió, 
melyek végigvezetnek minket Jé-
zus szenvedéstörténetén, s Bach 
zenéje szavakkal leírhatatlan 
mélységeket és magasságokat jár 
be. S hangsúlyozom, mint az el-
múlt évtized alatt oly sokszor: 
nem valamiféle „zeneértés” kell 
ehhez, hanem egyszerűen leülni és 
hallgatni.  

Jelenlegi istentiszteleti gyakor-
latunk sajnos kevés helyet és időt 
biztosít a keresztyén zeneművé-
szet számára, sokan csak arra em-
lékeznek, hogy „szólt az orgona”, 
esetleg „a Csaba szépen játszott”. 
A kenesei gyülekezetben immár 
tizenkettedik éve azon dolgozom, 
hogy mi ne csak ennyit tudjunk. 
Hanem mondjuk így: Mendels-
sohnt, Franckot, Gárdonyit, Bach-
ot hallgattunk.  

PA S S I Ó  
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Áldás Békesség a Kedves Olvasónak! 
 

„Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég 
alatt minden akaratnak … Ideje van a kövek szét-
hányásának és ideje a kövek összegyűjtésé-
nek” (Prédikátor 3,5) Ez az idő pedig, a Teremtő 
ISTEN irgalmából most következett el, ennek le-
hetünk részesei – igaz a tervezetthez képest három 
emberöltő késedelemmel. „Mert nem az én gondo-
lataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én 
utaim – Így szól az Úr” (Ézsaiás 55,8) 

Kérem, engedjék meg, hogy ezekkel a Bibliából 
idézett gondolatokkal felvértezve próbáljam meg 
felidézni a sokunk számára emlékezetes 2019. már-
cius 9. ünnepi pillanatait, a Balatonakarattyai Re-
formátus Templom alapkőletételét, annak min-
dannyiunk számára sokat jelentő lényegét. 

Enyhén borongós időben, esőfelhőkkel az égen, 
ám annál derűsebb hangulatban és emelkedett lel-
külettel léphettünk be az építési területre, majd 
beljebb, a már valamennyire felhúzott falak által 
határolt sajátos, elliptikus alapformájú térbe. A 
hely most – a jelenlévők létszámához képest – ki-
csinynek bizonyult, sokan voltunk, megtöltöttük. 
(Szeretném hinni, hogy sokszor fog még szűkös-
nek tűnni…) Az ernyőket csak elvétve kellett kitár-
ni, és onnan fentről a Kegyelem sugarai reánk ra-
gyogva – belső fényt is gyújtva – oszlatták az eső-
felhőket. 

Az igehirdetők az Isten Igéjét és a Biblia öröm-
üzenetét közvetítő, hiteles és felrázó prédikációik-
kal esszenciálisan a lényeget emelték ki, az időkap-
szula elhelyezésének kellő jelentőséget tulajdonítva. 
Főtiszteletű Steinbach József püspök úr az örökké-
való Isten és a halandó ember szövetségét és a 
„kegyelmi időt”, míg Főtiszteletű Köntös László 
azt emelte ki, hogy „itt van Európa”.  

Igen, itt! Vele együtt hisszük és tudjuk – feleke-

zetektől függetlenül, keresztények és jóakaratú, 
hazánkat nemzetünket szerető és tisztelő polgár-
társak, hogy ahol az „egybegyűjtött kövekből” 
Templom épülhet ISTEN dicsőségére, ott HÁ-
ZUNK is van, HAZÁNK is van. Ez az isteni 
gondviselés akkor, amikor a zajos és háborgó 
(identitás-vesztes), Istentől elforduló világ máshol 
a „köveket elhányja”, széthordja. Vannak falak, 
amiket emelnünk kell, mint e mostani templomépí-
tésnél, hogy a Mindenható iránti hálánkat – Őt 
dicsőítve az Ő hajlékában is – kifejezésre juttathas-
suk, és vannak falak, amiket le kell bontanunk az 
Atya Isten és ember, ember és ember között! 

Mindezekhez az utasítás, a tervdokumentáció, a 
kivitelezési terv rendelkezésre áll több mint kétezer 
esztendeje! A BIBLIA és az őszinte HIT, RE-
MÉNY, SZERETET segítenek a falak emelésében 
ott, ahol arra van szükség, és a falak lebontásában, 
ahol az lenne indokolt. 

Ez az a HELY és ez az a kegyelmi idő, melyet 
nekünk most okosan kell megélni, jól sáfárkodva a 
lehetőséggel. Végső soron egyáltalán nem közöm-
bös, az utánunk jövő nemzedékekre is tekintettel, 

Kívánom, hogy a feltámadott Krisztust ezentúl ne 
csak szavak által ismerjük, hanem keresztyén zene-
szerzőink remekművei által is, mely kiegészíti, elmé-
lyíti, teljessé teszi keresztyén hitünket és műveltsé-
günket. 

 
Áldott Húsvétot kívánok!                                
 
 Sipos Csaba 
 kántor, zenetanár 



hogy mi összekötő vagy elválasztó falakat építünk 
itt Balatonakarattyán. Függetlenül attól, hogy hívő 
templomba járó vagy eddig a templomot kerülő 
volt jelen az ünnepségen, az üzenet az Úr Isten élő
-ható, most hirdetett Igéjében mindenkihez eljut-
hatott. 

Az emelkedett hangulathoz – mintegy a koráb-
ban elhangozottakat megerősítendő – hozzájárul-
tak a szólásra emelkedők, imádságban Nagytiszte-
letű Császár Attila esperes úr, köszöntésben pedig 
Matolcsy Gyöngyi polgármester asszony és Kont-
rát Károly államtitkár úr, aki az EDDA együttes 
ismerős és éppen ideillő sorait idézte: „van hitem a 
magas falak előtt...”  

Bollók Gyula gondnok úr felsorolta az időkap-
szulában elhelyezésre kerülő dokumentációt. A 
kapszulában elhelyezett – az utókornak szánt – 
„relikvia esszencia” nem hagy kétséget majd a ké-
sei feltáróknak a mostani gondos, alapos előkészü-
letekről. Nagytiszteletű Némethné Sz. Tóth Ildikó 
részletes történeti áttekintése után fontosnak tar-
totta kiemelni, hogy az időkapszula fölött nem 
márványtábla őrködik majd, hanem az ÚR ASZ-
TALA áll majdan itt. 

Én, aki a családommal együtt ugyancsak részese 
lehettem az alapkő elhelyezésnek, s aki bizonyos-
sággal, imádságos lelkülettel vallom: „Hajlék az 
örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai, 
elűzi előled az ellenséget” (5Móz 33,27), azt kívá-
nom az ünnepi istentiszteleten való közös részvé-
telünk után, hogy az olvasók és az ott jelenlevők 
közül is mind többen érezzék meg és érezzék át 
egész további életükben, hogy a templomba maj-
dan belépve egy más, nem csupán a falak által ha-
tárolt erőtér is rendelkezésre áll a KRISZTUSI 
SZERETET közvetítésére egymás felé. Ezen a 
gyönyörű Balaton-parti településen szolgálja e haj-
lék mindannyiunk lelki épülését is! 

Itt szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak, akik szándékkal, döntésekkel, jóváhagyásuk-
kal, kompromisszumkészségükkel, támogatásukkal 
és nem utolsósorban az anyagi források rendelke-
zésre bocsájtásával, engedélyükkel lehetővé tették a 
templomépítést! 

Köszönetet mondunk a kivitelezőnek, az építke-
zésben ténylegesen és tevőlegesen résztvevőknek,  
segítőknek, és köszönet illeti a szerénységében rej-
tőzködő, ám a terveket a szakrális építmény létre-
hozására mély hitéből és meggyőződéséből fakadó-
an „föntről kapott” ihletettség nyomán mindenre 
kiterjedt részletességgel kidolgozó Szabó György 
építész mérnök úrnak! 

E most épülő Szent Hajlék legyen a vasárnapi 
istentiszteleteken túl számtalan esküvő, keresztelő, 
közösségi hálaadás és hangverseny helyszíne, az 
ISTEN HÁZA, amely mindenki előtt nyitva áll, 
mindenkit hívogat.  

A református templomok harangtornyán, a to-
ronysisak csúcsán vagy kakast vagy csillagot látha-
tunk leggyakrabban – tájegységre jellemzően. A 
kakasszó az ébredésre, a csillag az útirányra hívja 
fel a figyelmünket, és emlékeztet az idők jeleire. S 
majd ha a harang is megkondul, mondjuk ki aláza-
tos szívvel, imádságra kulcsolt kezekkel: SOLI 
DEO GLORIA! 

 
Testvéri köszöntéssel: Halász Emil Szabolcs  
 presbiter 
2019. III. 31. 
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A Balatonkenesei Református Egyházközség időszakos lapja. 8174 Balatonkenese, Kálvin 
János tér 1. Telefon: 88/481 348. E-mail: refkenese@gmail.com.  http://www.refkenese.hu.  
Lelkész: Németh Péter, Némethné Sz. Tóth Ildikó. Gondnok: Bollók Gyula. 

Ha támogatni szeretné a templomépítést:  
Folytatódik a tavaly meghirdetett adománygyűjtés 

A TEMPLOM HANGJAIRA  
(harangjára és orgonájára). 

 
Adományát eljuttathatja: sárga csekken 

(postai befizetéssel); banki átutalással: 
B3 TAKARÉK Szövetkezet 72900013-10001741 
Kedvezményezett: Balatonkenesei Református 

Egyházközség. A közleménybe, kérjük, írja be ne-
vét és lakcímét! 

Továbbá készpénzes befizetéssel a B3 TA-
KARÉK Szövetkezetnél (B.kenese, Fő u. 23), a Lel-
készi Hivatalban (B.kenese, Kálvin tér 1), valamint 
presbitereknél és járu-
lékgyűjtőknél. Bővebb 
információ a gyüleke-
zet honlapján olvasha-
tó: refkenese.hu 

 
Hálás szívvel 

köszönünk minden 
adományt! 


