
KENESEI  

Gyülekezet  

A BALATONKENESEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE 

XXI. évfolyam 2. szám – 2013. Karácsony 

Minden  

kedves Olvasónak 

áldott karácsonyt és 

békés új esztendöt 

kívánunk! 

 

Ünnepi alkalmaink: 
 

 Dec. 24. Szenteste a gyermekek 

szolgálatával 16 órakor 

 Dec. 25. Karácsonyi istentiszte-

let úrvacsorával fél 11 órakor 

 Dec. 26. Karácsonyi istentiszte-

let úrvacsorával 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 

 Dec. 29. Óévi vasárnapi isten-

tisztelet a Könyvtárban 9 órakor 

 Jan. 5. Újévi vasárnapi isten-

tisztelet a Könyvtárban 9 órakor 

 

Rendszeres alkalmak: 
 

 Imaóra hétfőn 16 órakor a Gyü-

lekezeti teremben 

 Bibliaóra szerdán 16 órakor a 

Gyülekezeti teremben 

 Istentisztelet vasárnap fél 11-

kor 

 Istentisztelet Akarattyán vasár-

nap 9 órakor a Könyvtárban 
 

Mindenkit szeretettel várunk 

alkalmainkra! 

Elgondolkodtató 
és megdöbbentő, 
hogy azon az első 
karácsony éjsza-
kán angyali jele-
nést, a Megváltó 
születéséről szóló 
híradást nem ka-
pott más, csak a 
mezőn „tanyázó” 
pásztorok. (A bölcsek valójában 
jóval később érkeztek meg hosszú 
útjukon a családhoz.) 

Pedig tudjuk, hogy a Messiás 
érkezéséről szóló prófétai ígéret 
Isten népének kétezer évvel ezelőt-
ti időszakában különösen is élén-
ken élt a szívekben, és várták betel-
jesedését.  

De nem jelent meg mennyei se-
reg sem a kisváros papjainak, írás-
tudóinak, sem a tehetősebb vagy a 
szegényebb egyéb lakosainak, csak 
a pásztoroknak. Az angyalok össze-
kürtölhették volna az egész várost, 
bizonyára a mennyei jelenés és az 
örömhír mindenkit fellelkesített 
volna. De nem így történt. 

Van, aki ezt úgy magyarázza, 
hogy az Atya gondoskodott ily mó-
don arról, hogy a hatalomféltő, 
gyilkos indulatú Heródes előtt ak-
kor még titokban maradjon a tör-
ténelmi jelentőségű esemény, az új 
Király születése. 

Van, aki szerint 
Lukácsnak, a szegé-
nyek evangélistájá-
nak feljegyzése ar-
ról szól, hogy Isten 
éppen a társadal-
milag legalacso-
nyabb és legmegve-
tettebb réteget mél-
tatja szeretetére, a 

tisztátalanságuk miatt az istentisz-
teletből is kizárt csoportot szólítja 
meg, és ekképpen az Ő kegyelmé-
nek határtalan mélységéről üzen.  

Nem veti meg a megvetettet, és 
az elutasított bűnöstől nem fordul 
el. Annak hirdetteti Isten érkezését 
és közelségét, akinek a legnagyobb 
szüksége van rá. 

De van itt még egy dolog, amire 
érdemes felfigyelni, végiggondolni: 

Míg az éjszaka közepén egész 
Betlehem aludt,  és mindenkit leg-
alábbis fel kellett volna ébreszteni, 
hogy megszólítható legyen, addig 
ezek az emberek, Betlehem pászto-
rai – őrködtek, éberen! 

Ebben példák ők most nekünk. 
Ha sötét is borul ránk időnként az 
életünkben, ha elfoglal a napi köte-
lesség, munka, ha sokak lelke al-
szik is körülöttünk, legyünk éberek 
Isten közelségét meglátni és meg-
élni! 

 Némethné Sz. Tóth Ildikó 

Betlehemi pásztorok  
„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka 
a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az 

Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta 
nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész 

nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid 

városában.” … Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok 
így szóltak egymáshoz: Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: ho-

gyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és 

megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. … A pász-
torok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent…” 

Lukács evangéliuma 2,8-11.15-16.20 
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Talán furcsának 
tűnik, hogy így kará-
csonykor nyári élmé-
nyeimet idézem, de 
éneklésünk kapcsán 
mégis időszerű. 

Júliusban Hollan-
diában jártam a veszp-
rémi zeneiskola vonós-
zenekarával, és tíz na-
pot töltöttünk kint. 

Gyönyörű hely, 
kedves és tisztelettudó 
emberek, vasárnap dél-
előttönként egy lelket 
sem lehetett az utcán 
látni. Minden család együtt 
igyekezett az istentiszteletre 
Uithuizenben. Mellettem a ven-
déglátó apa – Anne - , és kisfia, 
Rochier. Kérdeztem, zenél-e. 
Mondta, hogy nem, ő cukrász, 
ő csak hallgatni szereti a zenét. 

Amikor felcsendült az első 
ének, a templomban lévő csalá-

dok egy emberként kezdtek 
énekelni. A cukrász apa is. Szé-
pen tisztán, ha túl „magasra 
mentünk”, oktávot váltott, 
probléma nélkül. Nem az volt a 
kirívó, ha valaki szépen éne-
kelt, hanem az ellenkezője. 
Rochier és a 11 esztendős 
Melanie is szüleivel együtt 

„fújta” a zsoltárokat, 
dicséreteket. 
Milyen szép lenne, ha 
saját gyermekeinket, 
tanítványainkat már 
kiskoruktól kezdve az 
éneklés szeretetére ne-
velnénk, s ebben mi 
magunk is példát mu-
tathatnánk. Tudván, 
hogy ez éppoly fontos 
felelősségünk, mint a 
keresztyén értékrend-
del való példamutatás. 
S főleg így karácsony-
kor, amikor is mind-

annyian együtt ünnepelhetünk 
gyülekezetünk és családunk 
közösségében. 

Áldott Ünnepeket kívánok 
Mindannyiunknak! 

 
 

Sipos Csaba 

A 2013-as év egy-egy kedves pillanata 

„Énekeljetek az Úrnak új éneket,  
dicséretet a hívek gyülekezetében!”  (Zsolt. 149,1)  

Kedves Testvéreim! 
 
Isten iránti hálával köszönöm 

meg azt a sok kedves alkalmat, 
találkozást, amit ebben az évben 
is átélhettünk gyülekezetünk életé-
ben. 

A viszonylag csendes téli alkal-
mak után a tavasz új erőt és új 
kihívásokat hozott. Az imaórás és 
bibliaórás együttlétek, vasárnapi 
istentiszteletek sorában májusban 
elérkezett közösségünk örömteli 
alkalma, a konfirmáció. Fiataljaink 
Isten és a gyülekezet előtt foga-
dalmat tettek, majd mint úrvacso-
rázó társaink, velünk együtt vették 
az úrvacsora szent jegyeit. Na-
gyon megható volt. Hála érte Is-
tennek. 

Majd következett az előttük 
több évtizeddel konfirmált testvé-
reink találkozója. Erre mindig nagy 
szeretettel készülünk, és egyúttal 
izgalommal várjuk, hogy vajon 

hányan tisztelik meg egykori gyü-
lekezetüket jelenlétükkel. 

Az idén is volt nyári táborozás 
hittanos fiataljainknak. Isten áldja 
meg őket, és lelkészeinket áldoza-
tos munkájukért. 

Majd kiállítások sora követke-
zett. A huszadik századi lelkész 
elődök munkásságát és életét be-
mutató kiállítás Vérné Irénke fá-
radhatatlan munkáját dicséri. A 
kiállítással a száz éves Balatonke-
nesei Hírlapot köszöntöttük, me-
lyet Czakó Gyula nagytiszteletű úr 
indított útjára. 

Emellett szép színes képkiállí-
tásnak is otthont adott a Gyüleke-
zeti ház, melyet a Kuti család ké-
szített el sokak örömére „Kenese 
virágai” címmel. 

Az ősz nagy eseménye volt a 
Generális vizitáció, amikor egy-
házkerületünk vezetői tettek láto-
gatást gyülekezetünkben. Az ün-
nepi istentiszteleten Steinbach 

József püspök úr szolgált közöt-
tünk igehirdetéssel. 

A karácsony ünnepe előtt idén 
is az Adventi esték voltak gyüleke-
zetünk kedves, családias pillana-
tai, és a készülődés áldott alkal-
mai. 

Végül a jövőre tekintve Istenbe 
vetett reménységgel zárjuk az 
évet. 

 
„Ne félj, ne aggódj, 
a tűrés mindent elér. 
Ha tiéd Isten, 
tiéd már minden. 
Isten egyedül elég.” 
 
Ezzel a gondolattal kívánok 

minden kedves testvérnek áldott 
ünnepeket és békés új esztendőt! 
Szeretettel: 

 
 

Sipos Károlyné, gondnok 
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Hófehér karácsony, szeretettel várom, 
Szeretet ünnepén szívemet kitárom. 

Ajándékom adom mindenkinek sorban, 
Aki nyújtja kezét, - szalagos dobozban. 

 

A kicsi babának ringó bölcsőt, ágyat, 
A nagyobbacskának színes ceruzákat. 

Labdát és kerékpárt, mesés meséskönyvet, 
Korcsolyát, telefont, „kártyát”, hol pénzt költhet. 

 

Az iskolásoknak kitűnő jegyeket, 
Ifjú tanároknak okos gyermekeket. 

Szülőknek örömöt, hálás boldogságot, 
Munkát és pihenést, ünneplő családot. 

 

Nagyszülőknek csendet, begyógyult sebeket, 
Elmúlt fájdalmakat, boldog ünnepeket. 

Dús, terített asztalt, sok-sok finomságot, 
Pontyot, diós bejglit, tokaji furmintot. 

 

Mindent, amit szem, száj csak kívánni képes, 
Ajándékozom, ne legyen senki éhes. 

De mást is adok, hogy a szív és a lélek 
Se maradjon üres,—jó hely az Igének! 

 

Hófehér karácsony, Jézus Krisztust várom, 
Mária karján a legszebb ajándékom. 
Kínálom szívesen—minél többet adok 

Másoknak—nem fogy el—gazdagabb maradok! 
 

Angyali kórus zeng: békét, békességet 
Minden családnak, Istennek dicsőséget! 

Énekeljünk együtt szeretet ünnepén,- 
Szálljon fel a mennybe—csillogó hópihén! 

 

 Gellértfiné Kazi Margit 

Karácsonyi  ajándék  

Házasságukra áldást kértek: 

Név        Esküvő napja 

Szöllősi László és Jingling Judit      2013.03.22. 

Karádi Richárd és Kovács Kata      2013.05.25. 

Szuromi Gábor és Kelemen Tímea      2013.08.31. 

Anyakönyvi  bejegyzések  

Név              Született    Keresztelő napja 

Kelemen Lili Andrea 2012.10.11. 2013.03.24. 

Marcsek Kitti Vivien 1998.03.09. 2013.05.12. 

Eleven Bálint Attila  2012.11.06. 2013.06.23. 

Farkas Emma Liza  2007.04.04. 2013.07.07. 

Miklós Nándor  2004.01.15. 2013.07.07. 

Lukácsi András Benjámin 2013.04.21. 2013.08.04. 

Árvai Ágnes   1985.05.20. 2013.08.18. 

A keresztség szentségében részesültek: 

Konfirmációi fogadalmat tettek: 

Május 12-én: 
 

Binder Ramóna Anikó 

Binder Tatjána Brigitta 

Farkas Ferenc Dávid 

Kéri Sámuel 

Marcsek Kitti Vivien 
 

Augusztus 18-án: 
Árvai Ágnes 

Név         Életkor   Temetés napja 
Kasza József    85    2012.12.29. 

Horváth Gyula   87    2012.12.29. 

Vass Károly    64    2013.01.04. 

Takács Sándorné (Öcsi Vilma) 80    2013.01.08. 

Öcsi Géza    76    2013.02.04. 

Öcsi János    97    2013.02.23. 

Czecző Sándor   86    2013.03.01. 

Kurucz Kálmán   89    2013.03.01. 

Komáromi Miklósné (Jákfalvi Gyöngyi) 67    2013.03.08. 

Dávid Ilona    81    2013.03.11. 

Kurucz Ilona    87    2013.04.08. 

Papp Gyuláné (Berta Mária)  68    2013.04.10. 

Kurucz Kálmánné (Juhász Irma) 83    2013.04.17. 
Katona Istvánné (Pintér Julianna) 71    2013.04.22. 

Vági Kálmán    69    2013.04.26. 

Harangozó Józsefné (Szabó Rózsa) 82    2013.05.06. 

Boldogh-Zilahi Kiss Márta  62    2013.05.08. 

Farkas László    64    2013.07.03. 

Kürthy Lajosné (Kányai Ágnes) 93    2013.08.01. 

Kocsis Jánosné (Pallanek Éva) 74    2013.09.26. 

Lőkösné Szórádi Anikó  38    2013.11.11. 

Benkő István ifj.   43    2013.12.23. 

Végső búcsút vettünk tőlük: 

Hogy betelt az idő, kaput nyitott a távol,  

s elindult a FIÚ örökkévalóságból. 

Múló évezreken úgy lépett át a lába,  

mint kinek az idő cselédje, hű szolgája.  

 

Váratlan érkezett egykor, karácsony este, 

gyermek képében egy parányi, gyönge testbe’, 

s volt, ki sejtette már: e mustármagnyi Élet  

megnő majd, s átszövi végül a Mindenséget. 

 

Füle Lajos 

Elindult a Fiú 
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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: Sipos Károlyné. 

Gyülekezetünk rendszeres 
alkalmai voltak: Istentisztele-
tek vasárnaponként, imaórák 

hétfőnként, bibliaórák szer-

dánként, a Nőszövetség al-

kalmai és a Presbitérium 

gyűlései havonként. 

Március 1. Idén is bekapcsolód-

tunk a Világimanap prog-

ramjába. 

Április 17. Tavasztól őszig ha-

vonta egy bibliaórát 

Akarattyán tartottunk az 

Imaházban. 

Május 12. A konfirmáció 
alkalmán öt fiatal tett foga-

dalmat, és élt első ízben az 

úrvacsorával. 

Május 26. A Pünkösd utáni va-

sárnap a Konfirmáltak 

Találkozójára került sor a 

Nőszövetség szervezésében. 

Június 23. A kenesei újság 100 

éves évfordulóján kiállítás 
megnyitása a Gyülekezeti 
házban. 

Június 24-29. Hittantábor 
Tapolcán a felsős hittanosok-
kal. 

Június 29. A nyár folyamán 

három Zenés áhitat volt a 

templomban. 

Július 5. Az idei kerékpártú-

ra célja egy balatoni „kis 

kör” letekerése, a résztvevők 

jutalma pedig egy finom pizza 

volt. 

Szeptember 22. Generális 

vizitáció keretében hiva-

talvizsgálatra került sor, az 

ünnepi istentiszteleten 

Steinbach József püspök úr 
hirdette az igét. 

November 30. Adventi ját-

szóház, kézműves foglalko-

zás a Gyülekezeti házban 

Szabóné Öcsi Mónika vezeté-

sével. 

December 16-20. A lelki készü-
lődés áldott alkalmai voltak 

idén is az Adventi esték 
a gyülekezet közösségében. 

ESEMÉNYNAPTÁR  —   2013 
Hírek és képek a gyülekezet életéből  

Gyülekezetünk fontosabb ese-
ményeiről részletesebb cikke-
ket, fényképes beszámolókat 
talál honlapunkon: 
 

www.refkenese.hu 


