
KENESEI  

Gyülekezet  

A BALATONKENESEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE 

XXIV. évfolyam 2. szám – 2016. 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 16.30 órakor 

 Dec. 31. Óévi hálaadó istentisz-

telet 17 órakor 

 Jan. 1. Újévi istentisztelet fél 11 

órakor 
 
 

Balatonakarattyán: 
 

 Dec. 25. Istentisztelet úrvacsorá-

val a Klubhelyiségben 9 órakor 

 Jan. 1. Újévi istentisztelet a 

Klubhelyiségben 9 órakor 

 
 

Rendszeres alkalmak: 
 

 Bibliaóra szerdán 16 órakor a 

Gyülekezeti teremben 

 Istentisztelet vasárnap fél 11 

órakor 

 Istentisztelet Akarattyán vasár-

nap 9 órakor a Klubhelyiségben 
 
 
 

Mindenkit szeretettel várunk 
alkalmainkra! 

K AR ÁC S ONY I  A JÁ ND É K  
„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékában 
lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel 
neki. Úgy örülnek előtted, mint aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadnak, 
ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójá-
nak vesszejét összetöröd. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráz-
tatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik ne-
künk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: 
Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!”  
         (Ézs 9,1-5) 
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
Őbenne,el ne vesszen, hanem örök élete legyen!”  (Jn 3,16) 

Karácsony közeledtén egyre iz-
gatottabban készülődik az ember. 
Ékesítjük otthonainkat, tervezzük 
az ünnepet, és a boltok, áruházak 
forgalma is nő, hiszen a készülődés 
része az ajándékok vásárlása, be-
szerzése. Mert karácsonykor ajándé-
kozunk. 

Talán először mindenki tárgyak-
ra gondol, mint ajándékra, amiket ki 
kell találni – ki mindek örülne, el kell 
készíteni, be kell szerezni. De tud-
juk, mindennek csak akkor van ér-
telme, ha egymás iránti szeretetünk 
kifejeződése! Ha ezek az ajándékba 
adott tárgyak jelei odagondolásnak, 
figyelemnek, törődésnek, az öröm-
szerzés szándékának, vagyis szere-
tetnek. 

Sőt, egyre többen fogalmazzák 
meg, lehet hallani, olvasni különbö-
ző  tanácsadóktól, cikkekben, még 
reklámokban is, hogy az igazi aján-
dék: mi magunk lehetünk! Ha az 
ünnepen önmagunkból tudunk ad-
ni, időt, odafigyelést, kedvességet, 
konkrét segítséget vagy együttlé-
tet. Drága ajándékok helyett – vala-
mennyit az énünkből, az életünkből. 

Hiszen Karácsony valójában an-
nak az ünnepe, hogy Isten kétezer 
évvel ezelőtt – végtelen szereteté-

ből – nem valamit adott nekünk 
(Azt kaptunk mi emberek Tőle min-
dig is: lakhelyet e földön, életet, 
javakat, gondviselést, testi erőt, 
értelmet, képességeket, …), hanem 
valakit: önmagából adott! 

Gyermek született nékünk, Fiú 
adatott nékünk – ahogy jövendölte 
Ézsaiás. Egyszülött Fiát adta – Isten 
önmagát adta oda nekünk, a földre 
jött, hogy velünk legyen, és mi Őve-
le, mindörökké… És lehessen sötét-
ségünkből, borúnkból világosság, 
reménység, fájdalmas terhektől 
felszabadulás, háborúskodásból, 
ellenségeskedésből békesség, és a 
halál árnyékából örök életre juthas-
sunk. 

Hát most fordítsuk meg az egé-
szet, és tegyük fel a kérdést: Tu-
dunk-e vajon nemcsak ajándékozni, 
hanem ajándékot kapni? Tud-e Isten 
nekünk az Ő ajándékával örömöt 
szerezni? Tudunk-e mi emberek 
megajándékozottak lenni? 

Kisgyermekként talán még köny-
nyebb volt ez, annak idején inkább 
voltunk megajándékozottak, mint 
ajándékozók. Készítgettük persze 
mi is kis ajándékainkat szüleinknek, 
szeretteinknek, de micsoda hatal-
mas öröm volt megkapni a kisvona-
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Házasságukra áldást kértek: 

Név        Esküvő napja 
Baksa Gergő és Hódos Szabina      2016.05.07. 
Maár Dániel és Németh Krisztina      2016.05.07. 
Mészáros István és Kálmán Irén      2016.05.12. 
Nyúl Gábor és Takács Kata       2016.05.28. 
Balhási József és Juhász Viktória      2016.06.04. 
Simon István és Gondán Aranka      2016.06.18. 
Kovács István és Müller Judit      2016.07.09. 
Bollók Balázs és Nagy Viktória Zsanett     2016.09.17. 
Benedek Péter és Vollár Eszter Mónika     2016.10.15. 

Anyakönyvi  bejegyzések  

Név              Született    Keresztelő napja 
 

Szöllősi Emma Zoé  2015.06.03. 2016.04.17. 

Kocsis Zalán   2015.12.29. 2016.05.29. 

Sörös Zsóka Zsuzsanna 2015.03.02. 2016.07.03. 

Sörös Zsolt István  2013.08.22. 2016.07.03. 

Berecz Levente  2013.03.15. 2016.07.17. 

Berecz Bettina  2015.03.04. 2016.07.17. 

Mórocz Regő   2015.09.13. 2016.07.24. 

Bloos, Amanda Chatarina 2015.03.25. 2016.08.07. 

Bloos, Jasmin Ilona  2015.03.25. 2016.08.07. 

Marosvölgyi Gábor László 2006.05.29. 2016.09.18. 

Marosvölgyi Gergő  2009.01.25. 2016.09.18. 

A keresztség szentségében részesültek: 

Konfirmációi fogadalmat tettek: 

Május 22-én: 
 

Csőszi Janka Kata 

Kiss Elizabet 

Lipták Dominik 
 

 

Lipták Friderika 

Nánássy Kincső 

Magaslaki Dorina 

Polák Zsófia 

Név         Életkor   Temetés napja 

Babolcsai Gyuláné (Vajda Margit) 79    2016.01.20. 
Tatarek Béla    73    2016.02.05. 
Vörösné Székely Éva   86    2016.02.09. 
Koncz Lajos    69    2016.02.11. 
Fehér Eszter    60    2016.02.15. 
Nyikos László    52    2016.04.09. 
Vitéz Ruszkay Endre   101    2016.06.17. 
Berta Józsefné (Magdó Anna) 83    2016.07.12. 
Sándor Lajos    85    2016.09.01. 
Lipták Istvánné (Csurgai Mária) 73    2016.09.29. 
Koncz Gézáné (Sári Irén)  93    2016.10.07. 
Eiterer Ferencné (Támadi Ibolya) 66     2016.10.28. 
Németh Sándor   72    2016.12.07. 

Végső búcsút vettünk tőlük: 

 

Dicsőség, dicsőség, mennyben az Istennek! 
Békesség, békesség, földön az Embernek! 
Angyali kórus zeng—hallják a pásztorok, 

Betlehem mezején—énekel száz torok. 
 

Nagy örömet hirdet az ének odafent, 
Akit megígértek—Istentől, megjelent. 

A teljes időben Jézus megszületett, 
Mennyből szállt a földre: az Ige testté lett! 

 

Angyali seregek vígan énekelnek, 
Jászol a fekhelye királyi gyermeknek! 

Nézzétek—kit küldött le, hozzátok Isten, 
Hogy szabadítótok, s Királyotok legyen. 

 

Éljen a nagy Király—térdet, fejet hajtunk 
Előtte, és áldjuk, mert könyörült rajtunk. 

Karácsonykor várjuk, szeretet ünnepén, 
Szívünkbe fogadjuk örökre ez estén. 

 

 
Angyali énekkel, zsoltárral, versekkel 

Dícsérünk, ünneplünk boldog nagy örömmel. 
Harangszó hívogat—ki hallja, siessen 

A templomba, mert a mennyből lenéz Isten. 
 

Szívünkbe fogadunk, áldunk, magasztalunk 
Énekkel dícsérünk—csendben imádkozunk. 

Szeretet ünnepén legyen itt Szentlelked, 
Sohasem hagyjon el égi szereteted. 

 

Békességben éljünk—zengjen angyalének, 
Béke gazdagsága karácsony estének. 

Isten ajándéka: JÉZUS élj szívünkben, 
Maradj családunkban, minden ünnepünkben. 

 

 Gellértfiné Kazi Margit 

A n g y a l o k  k ó r u s a  

tot, babát, mesekönyvet, 
… 

Vajon most tudjuk-e 
ugyanilyen örömmel egy-
mást ajándékként fogadni? 
Megajándékozottan örülni 
az egymással töltött per-
ceknek, óráknak, napok-
nak, életnek? Látni a mási-
kat úgy, hogy nem csak 
gondoskodni, megajándé-
kozni, esetleg elviselni kell, 

nemcsak feladat, hanem 
hatalmas öröm! 

S a legfontosabb kér-
dés, hogy vajon Isten meg 
tud-e minket ajándékozni 
Önmagával, igazi, mélysé-
ges örömöt szerezni a Fiú-
ban hozzánk érkező szere-
tetével? 

 
Némethné Sz. Tóth Ildikó 

Valaki jön - de te nem veszed észre! 
Valaki közeledik hozzád - de te bezárkózol! 
Valaki kopog nálad - de te átalszod látogatását! 
Valaki belép hozzád - de te házon kívül vagy! 
Valaki nálad lakik - de te kidobod őt! 
Valaki feltárulkozik - de te a szavába vágsz! 
Valaki vár rád - de te hátat fordítasz neki! 
Valaki segítséget kér - de te megkeményíted szívedet! 
Valaki ajándékot ad neked - de te elásod azt! 
Valaki végtelenül ráér - de veled sosem lehet beszélni. 
Valaki nyugalmat hoz - de te szétszórt vagy! 
Valaki jön - de te csak magadat látod! 
Amíg csak jön - mindig megváltozhatsz! 
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Jézus, születél 

idvességünkre 
 

 

Jézus, születél idvességünkre, 

Amint régenten vala ígérve, 

Atya Istennek nagy szerelme, 

Emberi nemhez tetszi ebbe 

Kegyessége. 

 

Első szüleink vétkei miatt, 

És az ördögi csalárdság miatt 

Hoztunk magunkra örök halált, 

És kárhozatot, pokol kínját, 

Sok nyavalyát. 

 

 

Nem volt senki sem, ki megmentene, 

Ámde szent Atyád megkönyörüle, 

Téged ígére, s idő telvén 

Szabadítóul nékünk mennyből 

Alákülde. 

 

Értünk felvevél a Szűztől testet, 

Melyben szenvedél és től eleget; 

Elvévéd a mi bűneinket, 

Nyervén minékünk örök éltet, 

Dicsőséget. 

 

314. dicséret 
 

Siess már hozzánk, megváltó 

Urunk! 

Adjad, hogy végig benned 

bízhassunk, 

És szent Atyáddal megláthassunk, 

Mennyben tevéled lakozhassunk, 

Vígadhassunk. 

 

Légyen tisztesség te Felségednek, 

És szent Atyádnak, mi teremtőnk-

nek, 

És egyetemben Szentléleknek: 

Dicsőség a Szentháromságnak, 

Egy Istennek! 

 
Debrecen, 1590. 

Pár évvel ezelőtt járhattam Hollandiában, ahol sok 
más meglepetés és élmény mellett a legmaradan-
dóbb ez volt: az ottani protestáns közösség egy em-
berként énekelte az istentiszteleten (a cukrász apa, a 
műtős anya, a kőműves és az autószerelő is) a legkü-
lönfélébb egyházi énekeket (is). Hollandul, az anya-
nyelvükön. 

Pár nappal ezelőtt egy hazai adventi vásárban 
sétálva, majd egy étterembe beülve arra gondoltam, 
ha holland ismerőseim itt lennének, vajon elhinnék-e, 
hogy tényleg Magyarországon vannak. Ugyanis se a 
vásári aláfestő zenében, se az éttermi háttérzenében 
(-zajban?) egy árva magyar szót nem bírtam felfe-
dezni. Már épp nyúltam táskámban lapuló 
angolszótáram után, mikor meghallottam a meg-
nyugtató kérdést: „Menü lesz?”  - „Igen.” – válaszol-
tam, magyarul. A gondolatmenetet innentől a kedves 
Olvasóra bízom. 

Azután az éneklés: a holland közösség tudott va-
lóban együtt énekelni, s itt mindkét szó hangsúlyos. 
Évek óta sok adventi alkalmon és karácsonyi isten-
tiszteleten orgonálok szerte az egyházmegyében: 
visszatérő tapasztalatom, 
hogy sokan vagyunk, együtt 
vagyunk, ám az éneklésnél 
kiderül: elfelejtettük. Vagy 
már nem is tanultuk. Persze 
a holland és a magyar törté-
nelmet végiggondolva, egé-
szen más helyzetben vol-

tunk, vagyunk. A példa viszont adott: azt érdemes 
továbbadni, ami valóban a miénk. 

Fedezzük fel újra a magyar szó, a magyar ének 
szépségét: ez valóban rólunk mond el valamit. A 
„plázakultúra” adventben, sőt karácsonykor is egyfor-
másít: szóhasználatban, öltözködésben, zenében. 
Akkor tudsz majd beilleszkedni, ha így öltözöl, így 
fésülködsz, ilyen nyelven adsz zenekarodnak fantá-
zianevet. S a végén már meg sem tudjuk különböz-
tetni a stílust a stílustalanságtól. 

Az ebéd után átballagtam a zeneiskolába: a nagy-
teremben már sorakozott a sok szolfézscsoport, a 
fafúvósok és tanáraik. S végre magyar gyerekektől 
magyar szót hallottam, tiszta énekhangokat. A Meg-
váltót köszöntötték énekben, aki a mi nyelvünkön 
szólt hozzánk, a mi „formánkban” közeledett felénk: 
emberré lett karácsonykor.  

A templomban ülve vegyük tehát kézbe az éne-
keskönyvet, s köszöntsük a közénk érkezett Messiást 
bátran énekelve, s ne felejtsük elmondani gyermeke-
inknek, unokáinknak: a zene és a nyelv is karácsonyi 
ajándék, amellyel az év minden napján meglephetjük 

egymást. Így lesz teljessé 
hálaadásunk az örök Ajándé-
kozó felé. 
Áldott Karácsonyi Ünnepeket 
kívánok Mindannyiunknak! 
 
 Sipos Csaba 
 kántor 

Karácsonykor is magyarul énekelni… 
Magyarul? Énekelni?  
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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. 

Gyülekezetünk rendszeres al-

kalmai voltak: Istentisztele-

tek vasárnaponként, biblia-

órák szerdánként, a Nőszö-

vetség alkalmai és a Presbité-
rium gyűlései havonként. 

Február 6. Kicsik és nagyok 

gyülekezeti farsangon Igé-

vel, közös énekkel, verssel és 

szeretetvendégséggel. 

Február 20. Áldott legyen emlé-

kük: Vér Lászlóné Irénke elő-

adásával megemlékezés 

Molnár Gyula és Fáber Ko-

vács Gyula lelkészekről és 

Kádár Ilona óvónőről, majd 

koszorúzás a temetőben. 

Már c iu s  22 - 24 .  B ö j t i 

evangélizáció a Nagyhé-

ten, környékbeli vendég lel-
készek szolgálatával. 

Április 2. Némethné Sz. Tóth 

I l d i k ó  be ik t a t á s á n 

Steinbach József püspök hir-

dette az Igét, a szolgatársak 

áldást kértek a lelkipásztor-

ra, az ünnep után vendégség-

be hívtuk az egybegyűlteket. 

Május 22. A konfirmáció 
alkalmán idén hét fiatal tett 

hitvallást és fogadalmat Isten 

és a gyülekezet előtt. 

Június 11. Gyülekezeti 
Családi Nap a parókia ud-

varban, játékos vetélkedővel, 
szalonnasütéssel, gyerekek-

kel és felnőttekkel. 

Július 11-15. Az idei hittan-
tábort Köveskálon tartot-

tuk, a komoly alkalmak mel-

lett persze sok játékkal és 
kirándulással. 

Augusztus 13. A nyári hóna-

pokban több Zenés áhí-
tatnak és koncertnek is he-

lyet adott templomunk. 

Október 29. Egyházmegyei 

Hittanos Vetélkedő Li-

téren. Gyülekezetünket ötfős, 

lelkes csapat képviselte. 

December 5-9. Az elcsendese-

dést és lelki készülést szol-

gálták az Adventi esték 

meghitt alkalmai. 

December 17. Adventi ját-
szóház ajándékkészítéssel, 

adventi történettel, énekta-

nulással és szeretetvendég-
séggel. 

Minden gyülekezeti alkalo-

mért, lelki épülésért hála 

legyen a mi Urunknak! 

ESEMÉNYNAPTÁR  —  2016  
Hírek és képek a gyülekezet életéből  

Ezúton is hálásan köszönjük 

egyházfenntartó tagjainknak a 
gyülekezet anyagi támogatá-
sát, Isten gazdag áldását kérjük 
a jószívű adakozók életére! 


