
KENESEI  

Gyülekezet  

A BALATONKENESEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE 

XIX. évfolyam 2. szám – 2011. Karácsony 

Minden  

kedves Olvasónak 

áldott karácsonyt és 

békés új esztendöt 

kívánunk! 

 

Ünnepi alkalmaink: 
 

 Dec. 24. Szenteste a gyermekek 

szolgálatával 16 órakor 

 Dec. 25. Istentisztelet úrvacsorá-

val fél 11 órakor 

 Dec. 26. Istentisztelet úrvacsorá-

val és legátus szolgálatával fél 

11 órakor 

 Dec. 26. Evangélikus istentiszte-

let úrvacsorával 16 órakor 

 Dec. 31. Óévi hálaadó istentisz-

telet 17 órakor 

 Jan. 1. Újévi istentisztelet fél 11 

órakor 
 

Balatonakarattyán: 

 Dec. 25. Istentisztelet úrvacsorá-

val a Könyvtárban 9 órakor 

  Jan. 1. Újévi vasárnapi isten-

tisztelet a Könyvtárban 9 órakor 

 

Rendszeres alkalmak: 
 

 Bibliaóra szerdán 16 órakor a 

Gyülekezeti teremben 

 IFI a 15-20 éves korosztálynak 

havonta két pénteken 18 órakor 

 Istentisztelet és gyermekisten-

tisztelet vasárnap fél 11-kor 

 Istentisztelet Akarattyán vasár-

nap 9 órakor a Könyvtárban 
 

Mindenkit szeretettel várunk 

alkalmainkra! 

Olyan emberekről olvasunk 
itt, akikről szinte semmit nem 
tudunk. Az Újszövetség talán 
legtitokzatosabb alakjai. Nem 
tudjuk pontosan, kik voltak, azt 
sem igazán, hogy mennyien! A 
legenda „háromkirályok”-nak 
is nevezi őket, de a Szentírás 
nem tud arról, hogy hárman 
lettek volna, vagy hogy éppen-
séggel királyok. Az meg aztán 
majdnem biztos, hogy nem 
Gáspár, Menyhért és Boldi-
zsár… 

Mit tudunk hát? Azt, hogy 
bölcsek voltak. A 
bölcsesség pedig 
nem csak okos-
ságot vagy ta-
nultságot jelent! 
Bizonyára vol-
tak csillagászati 
ismereteik, hi-
szen az eget kutatták. De böl-
csességük sokkal inkább abban 
rejlett, hogy nyitott szívvel tud-
ták felismerni a tudásukhoz 
mérten kapott isteni jelet. 
Hogy megértették: kérdéseik-
re, vágyaikra, szívük és értel-
mük keresésére a Mindenható 
válaszolt. A távol rejtőzködő 

közel jött. Ennyi elég a bölcses-
séghez. Csak ennyi látásunk, 
bölcsességünk van-e? Felis-
merni a hozzánk közellépő Is-
ten jeleit, megérteni a hívását? 

Azt is tudjuk, hogy messze 
napkeletről jöttek, heteken, ta-
lán hónapokon át követve a 
csillagot, ami a világ Királyá-
nak születését jövendölte. 
Bölcs, gazdag és bizonyára 
már sokat megélt emberek vol-
tak, s most képesek mégis min-
dent félretenni, otthagyni, nem 
emberileg számítgatni, hanem 

bizalommal elin-
dulni. Nem tudva 
pontosan merre, 
meddig, milyen 
lesz az út, mit hoz 
számukra akár-
csak a következő 
nap. Nem csak 

fogadkoztak, szép s nagy elha-
tározásokkal, hanem elkezdtek 
cselekedni! Mentek és rábízták 
magukat Isten vezetésére. Van-
e bennünk ennyi bizalom a sa-
ját életutunkra nézve? 

Izráelbe érkezve pedig keres-
tek, kérdeztek. Reménységük 
mások értetlensége, elutasítása 

Napkeleti bölcsek  
„Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejé-

ben, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol van 

a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor fel-

tűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. … 

Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet lát-

tak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt 

afölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, 

igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket any-

jával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és 

ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.”  

Máté evangéliuma 2,1-2. 9-11  
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Tisztelt Gyülekezet, kedves Testvérek! 
Engedjék meg, hogy e pár sorban köszönjem meg 

a magam és presbitertársaim nevében is azt a bizal-

mat, szeretetet, amellyel az elmúlt 

hat évben támogattak bennünket, 

illetve gyülekezetünket. 

Végére értünk egy hatéves ciklusnak, amelyben 

voltak sikereink és csalódásaink, mert nem mindig 

úgy alakultak az eltervezett munkák, ahogy szerettük 

volna. Sikerült végül—bár elég körülményesen—az 

urnafal megépítése, a lelkészlakás részleges nyílászá-

ró cseréje, a templompadok üléseinek beborítása, és 

több aprónak gondolt, de alapjában véve a gyüleke-

zetünkre nézve hasznos rendezvény lebonyolítása. 

Sajnos nem sikerült azonban az egyházpince rendezé-

se. 

Reménységgel és Istenbe vetett bizalommal foly-

tatjuk tovább! A folytatásban mint presbitertárs nem 

mindenki vesz már részt, de hiszem azt, hogy mint 

hűséges gyülekezeti tagra ugyanúgy számíthatunk 

rájuk. Isten áldja meg az életüket! Szeretném megkö-

szönni, hogy annak a csapatnak is részese lehettem. 

A köszönetemet szeretném tovább folytatni azzal, 

hogy őszinte szívvel és Isten iránti hálával köszönöm 

meg minden presbitertársamra, és számomra mint 

jövőbeni gondnokra adott szavazataikat. Azt a bizal-

mat, amivel megválasztásunkkal 

megajándékoztak minket. Azonban a 

sikeres munkánkhoz elengedhetetlen 

a Testvérek imádkozó szeretete, és munkánkban a 

gyülekezet támogatása! Isten áldja meg közös dolga-

inkat! 

Végül egy idézettel zárom soraim. Hála legyen a 

Mindenhatónak azért a régi mondásért, amely igaz 

szó, s egyszersmind bölcs tanítás is: 

„Minden fűszálnak megvan a maga harmat-

cseppje.” 

Urunk kegyelme és bölcsessége Isten országának 

minden munkását sajátos adománnyal ruházza fel! 

Ezzel a személyes talentummal induljunk az új szol-

gálatra! 

Mert hiszem azt, hogy egy szem TETT értéke-

sebb, mint egy zsák elhatározás! 

Testvéri szeretettel: 

 

 Sipos Károlyné 

Köszönöm... 

Tisztújítás a gyülekezetben 
A Magyarországi Református Egy-

ház törvényes rendje szerint a mi 
gyülekezetünkben is lezajlott az álta-
lános tisztújítás. A hatéves ciklus vé-
geztével  az egyházközség választói 
közgyűlése új presbitériumot vá-
lasztott 2011. november 13-án. 

A tisztújítás folyamata a válasz-
tási Bizottság segédletével zajlott, 
melynek tagjai Gerner Jánosné, 
Keresztes Jánosné, Szabóné Szege-
di Szilvia voltak, elnöke pedig Vér 
Lászlóné. Ezúton is köszönjük lelki-
ismeretes munkájukat! 

A gyülekezet nevében köszöne-
tet mondunk a leköszönő presbi-
tereknek, Farkasné Galántai Krisz-
tinának, Tombor Istvánnénak és 

Sipos Károlynak. Köszönjük áldozatos 
munkájukat! Ugyancsak köszönjük 
Gerner Jánosnak hat éves hűséges 
szolgálatát, melyet a gondnoki tiszt-
ségben eltöltött! 

A választás eredményeként 2012. 
január 1-től gyülekezetünk presbite-
rei: Bollók Gyula, Gellértfi Béláné, 
Gerner János, Hanák Istvánné, Ke-
resztes János, László Lajos, Sipos Csa-

ba, Sipos Károlyné, Sipőcz István-
né, Szabóné Öcsi Mónika, Varga 
Zsuzsanna és Vörös Ibolya. Pót-
presbiterek: Mocher Istvánné és 
Papp Ilona. Az egyházközség meg-
választott gondnoka Sipos Károly-
né. A tisztségviselők esküt tettek 
Isten és a gyülekezet előtt advent 
4. vasárnapján. 
Köszönjük nekik a felvállalt szolgá-
latot, és Istenünktől kérünk áldást 
életükre, valamint erőt minden 
munkájukhoz! 

ellenére is kitartott. Lehet, 
hogy először ők is királyi ház-
ban, selyemben-bársonyban 
gőgicsélő kisgyermekre számí-
tottak. De a csillag szegényes 
házhoz, egyszerű mesterember 
családjához vezette őket. Ők 
pedig bementek! Egészen az 
utolsó lépésig tudtak hinni Is-
ten ígéretének, biztatásának, 
vezetésének! Mert az igazi hit 
elveszíthetetlen reménységgel 
ajándékoz meg. Ismerjük-e a 

hitnek ezt az erejét? A Lélek 
erejét, ami minden körülmé-
nyek között meg tudja őrizni 
bennünk a reménység kicsi 
lángját? 

Tudjuk, ismerjük az útjuk 
végét is: nagy öröm! Látták 
Őt, és örültek. Meglátták a 
Gyermeket, Isten szeretetének 
testté lett valóságát. Az Új Éle-
tet, aki azon az éjszakán az 
egész sötét embervilágnak új 
életet hozott. A hosszú útjuk és 

minden emberi életút igazi ér-
telmét, akiben találkozhat ég a 
földdel, ember az emberrel, és 
önmagunkra is rátalálhatunk.  
Látták a Mindenhatónak egy 
csöpp emberi testbe szelídült 
irgalmát: Immánuel! Velünk 
van az Isten. Mostantól fogva 
mindörökké. 

 
Némethné Sz. Tóth Ildikó 
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Messziről, szélhozta: bimm-bamm! Angyal szárnyán, 
Mennyből jött Gábriel—köszönti Máriát! 
Szent, tiszta ifjú nő, ámul, fontolgatván 

Mi lehet ez? - s fény ragyogja be a szobát. 
 

Kegyelmet találtál Mária Istennél, 
Te hozod világra az ígért Messiást! 

Zúgjatok harangok, csodás ígéretnél 
Csodásabb valóság; Téged választ, nem mást. 

 

Jézus legyen a neve, mert Isten Fia! 
Csodálatos Tanácsos és Erős Isten 
Békesség Fejedelme és Örök Atya! 

Lejött karácsonykor közénk szeretetben. 
 

Hófödte hegyeken, juhok, pásztorokkal 
Hirtelen, ámulva néztek az égre fel. 
Dicsőítő kórus zengett angyalokkal: 

Áldott az Úr—békesség az emberekkel. 
 

Békesség idelent minden kis családnak! 
Arany csengettyűk csilingelnek gyerekek, 
Figyeljetek, mert a szép karácsonyfának 

Van más üzenete: jósága Istennek. 
 

Emberi alakban küldte le szent Fiát. 
Istállóban kapott helyet—ott született. 

Jászolban töltötte az első éjszakát 
S a pásztorok megnézték a kisgyermeket. 

 

Hatalmas harangszó—jöttek napkeletről 
A három királyok, térdelve imádták! 

Kis harangok zengnek: akik teljes szívből 
Áldják Jézus Krisztust, nem hiába várták. 

 

 Gellértfiné Kazi Margit 

Karácsonyi harangszó  

Házasságukra áldást kértek: 

Név        Esküvő napja 

Papp László és Szabó Szimonetta      2011.05.28. 

Szabó Norbert és Horváth Melinda      2011.06.04. 

Anyakönyvi  bejegyzések  

Név              Született    Keresztelő napja 

Fodor Helga   1996.06.10. 2011.06.05. 

Kátai Mátyás   1996.06.10. 2011.06.05. 

Besenyi Gergely László 2007.04.26. 2011.07.10. 

Várady Kinga   2011.04.15. 2011.07.17. 

Jónás Amina   2010.08.25. 2011.08.28. 

A keresztség szentségében részesültek: 

Konfirmációi fogadalmat tettek: 

Június 5-én: 
Békefi Bonita 

Dusfi Sándor 

Fodor Helga 

Horváth Robertina 

Kátai Mátyás 

Kreitli Fanni 

Kuti Gergő 

Lipták Daniella Csenge 

Németh Dániel András 

Orbán Vera 

Sándor Kristóf 

Szabó Réka 

Bollókné Tóth Zsuzsanna 

Név         Életkor   Temetés napja 

Kurucz Árpád    62    2010.12.27. 

Györgydeák Jenőné (Dunai Piroska) 85    2011.01.04. 

Somogyi Lászlóné (Gáspár Lídia) 81    2011.01.07. 

Takács Gyula    58    2011.01.14. 

Bán Ferencné (Boda Margit)  85    2011.01.17. 

ö. Álich Jánosné (Filó Ilona)  95    2011.01.17. 

Szilágyi Sándor   66    2011.01.30. 

Nagy Mihályné (Rácz Julianna) 91    2011.02.23. 

Erdélyi József    77    2011.03.24. 

Váradi Tiborné (Kecskés Judit) 76    2011.07.23. 

Modok Istvánné (Helyes Irma) 82    2011.08.23. 

Tóvári Gyula    57    2011.10.07. 

Thury Vendelné (Nagy Gizella) 86    2011.10.17. 

Kalota Miklós    68    2011.10.21. 

Gaál László    74    2011.10.22. 

Herczeg Gyuláné (Gáspár Lídia) 89    2011.10.29. 

Kurucz Árpád    82    2011.12.23. 

Végső búcsút vettünk tőlük: 

Te most is az vagy, áldott szent Karácsony,  
Mi Betlehemben legelőször voltál:  

Újjászülője a kerek világnak,  
Hitünk napfénye, a szívünkben oltár.  

 

Az angyaloknak ajkán a hozsánna  
Ma is elhat a pásztorok füléhez,  

s koldust, királyt vezet ma is a csillag  

Az idvezítő jászol-bölcsőjéhez.  

 

Te most is az vagy, csak mi változánk meg,  
Csak nekünk ócska minden ami régi.  

Nem hallgatunk az angyalok szavára,  

Nem kell nekünk a csillag se, ha égi.  
 

Mennek, mennek a pásztorok seregben,  
de nem a Jézus jászol-bölcsőjéhez.  

Mennek, mennek a bölcsek és királyok,  

De nem az élet örök kútfejéhez.  
 

Ó, szent karácsonyéj csillagvilága…  

Ragyogj, ragyogj csak változatlan újra.  

Az én lelkem csak téged vár, s tetőled  

száz lidérc fény közt el nem tántorodna.  
 

A gyermekhitnek hófehér palástját  

Borítsd reám csak egy éjszakára,  
És én megáldlak, síromig követlek  

Ó, szent Karácsonyéj csillagvilága.  
 

Baja Mihály 

Karácsony  
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A Balatonkenesei Református Egyházközség időszakos lapja. 8174 Balatonkenese, Táncsics 

M. u. 13. Tel/Fax: 88/481 348. E-mail: refkenese@gmail.com. http://www.refkenese.hu 

Lelkész: Németh Péter, Némethné Sz. Tóth Ildikó. Gondnok: Gerner János. 

Gyülekezetünk rendszeres al-

kalmai voltak a mögöttünk 

hagyott évben: Istentisztele-

tek vasárnaponként, biblia-

órák szerdánként, a Nőszö-
vetség alkalmai minden hó-

nap 2. péntekjén, a Presbité-

rium gyűlései havonként. 

Az IFI alkalmaira a konfirmált 

fiatalokat havonta két pénte-

ken hívtuk a Gyülekezeti 

házba. 

Május 22. A Konfirmáltak 

Találkozóját idén is meg-

szerveztük. A kerek évfordu-
lós ünnepeltek emléklapot 

vehettek át az istentisztele-

ten, azután pedig a Gyüleke-

zeti házban folytatódott az 

alkalom süteményekkel, 
fényképekkel, baráti beszél-

getésekkel. Az 50 éve konfir-

máltak templomképes tortá-

val készültek az alkalomra. 

Június 5. Az idei konfirmáció 

ünnepi alkalmán 12 fiatal és 
1 felnőtt tett  fogadalmat, 

majd vett első ízben úrvacso-

rát a hozzátartozók és a gyü-

lekezet közösségében. 

Idén nyáron templomunk orgo-
nájának 100 éves születés-

napját egy 7 alkalomból álló 

koncertsorozattal ünnepeltük 

meg. Közreműködtek: Koós 

Anita, Fassang László és 

Rohmann Ditta, Szeles Péter, 

Ruppert István, Teleki Mik-
lós, továbbá a sorozatba il-

leszkedett a Zenetanárok 

koncertje, valamint a kánto-

runk, Sipos Csaba által évek 

óta megszervezett Fiatalok 

koncertje is. 

Július 4-9. Az idei hittantá-
bor helyszíne Köveskál volt. 

Délelőttönként az áhitat után 

bibliodráma, és játékos fel-

adatok vártak a csapatra, 

délutánonként pedig a kör-
nyék nevezetességeit keres-

tük fel. 

Július 30. Varnus Xaver idei 

koncertjének végén a résztve-
vők adományaikkal járultak 

hozzá a 100 éves orgona fel-

újításához. 

Augusztus 9-11. Az idei zánkai 

biciklitúrát a kellemetlen 

időjárás miatt többször is el 

kellett halasztani. Kihagyni 

azonban semmiképpen nem 

akartuk, így kevesebb részt-
vevővel, de változatlan jó-

kedvvel idén is letekertük a 

távot. 

Augusztus 27. Állófogadás a 

100 éves orgona tisztele-

tére. Meghívtuk  települé-
sünk civil szervezetének ve-

zetői mellett mindazokat, 

akik adományukkal támogat-

ták az orgona felújításának 

nemes célját.  Az alkalmon 
akciót hirdettünk az orgona 

sípjainak örökbefogadására. 

November 13. Az istentisztele-

tet követően Választói 

Közgyűlést tartottunk, me-

lyen a következő 6 éves cik-

lusra választott presbitériu-
mot és gondnokot a gyüleke-

zet. A tisztségviselők advent 

4. vasárnapján ünnepélyes 

esküt tettek Isten és a gyüle-

kezet előtt. 

December 12-16. Adventi es-
ték a Gyülekezeti Házban. 

Idén is gyertyák fényében, 

közös éneklés, imádság, igei 

gondolatok, versek és zene-

hallgatás segítségével készül-
hettünk belül, hogy igazán 

meg is érkezhessünk—

nemcsak karácsonyhoz, ha-

nem az Urunkkal való gyó-

gyító közelséghez. 

ESEMÉNYNAPTÁR  —   2011 
Hírek és képek a gyülekezet életéből  

Köszönjük mindenkinek, 

aki egyházfenntartói járulékával, 
perselybe tett és egyéb adomá-
nyaival vagy munkájával ez év-
ben is hozzájárult a gyülekezet 
fenntartásához! 


