
Cikk főcíme 

Többek érdeklődésére ja-

nuár második felében tervez-

zük elindítani a konfirmációi 

képzést, mindazok számára, 

akiknek bármilyen okból el-

maradt ifjúkorban a hitval-

lástétele, vagy akár még a 

keresztség sákramentumá-

ban sem részesült ezidáig. 

Felnőtt korban a hitvallás-

tétel megelőzi ugyanis a ke-

resztséget, lévén a felnőtt he-

lyett már nem kell szülőknek 

és keresztszülőknek fogadal-

mat tenni. 

Az ökumenikus imahét 

után szeretnénk megkezdeni 

a felnőtt konfirmációi előké-

szítő alkalmakat, a résztve-

vőkkel egyeztetett időpontok-

ban és rendszerességgel a 

Gyülekezeti Házban. 

Balatonfüredi Református Egyházközség 

2019. január I. évfolyam, 1. szám 

Gyülekezeti Hírmondó 

Alkalmaink: 

• Vasárnaponként délelőtt fél 

10-kor istentisztelet a temp-

lomban 

• Keddenként délután 4 órától 

Bibliaóra a Gyülekezeti Ház-

ban 

Imahét 

• Jan. 14. Hétfő 17 óra  

Tihany  

Apátsági Templom  

• Jan. 15. Kedd 17 óra  

Balatonfüred 

Plébánia (Piros) Templom 

• Jan. 16. Szerda 17 óra  

Balatonfüred 

Református (Fehér)  

Templom 

• Jan. 17. Csütörtök 17 óra  

Balatonfüred—Balatonarács 

Református Templom  

• Jan. 18. Péntek 17 óra  

Balatonfüred 

Evangélikus Templom  

• Jan. 19. Szombat 17 óra  

Balatonfüred 

Evangélikus Templom  

Áldás, 

Békesség! 

Felnőtt konfirmációi lehetőség 

Kedves Testvéreink! 

Az idei évben is megrende-

zésre kerül gyülekezetinkben 

az Ökumenikus Imahét. Eb-

ben az évben Indonéziából 

érkezett az imaheti program. 

Indonéziát 17.000 sziget 

alkotja, 265 millió lakosa 

1340 népcsoportba tartozik 

és mintegy 750 nyelven be-

szélnek az emberek. A ke-

resztyénség az összlakosság 

10-12%-át teszi ki, s a fenti 

módon etnikai, nyelvi és kul-

turális szinten is megosztott. 

Ennek ellenére az ökumeni-

kus mozgalom igen erős, ami-

nek nyilvánvaló hirdetője a 

keresztyén felekezetekből lét-

rejött Indonéz Keresztyén 

Fórum, amelynek protestán-

sok, katolikusok és ortodoxok 

egyaránt tagjai. 

Az idei ökumenikus ima-

hét vezérigéje Mózes 5. köny-

ve 16. részének 11-20. versei, 

különösen is a 20 vers első 

fele: „Az igazságra és csakis 

az igazságra törekedj...”  

Sok szeretettel várjuk 

Kedves Testvéreinket mind-

ezen alkalmakra, a mellékelt 

rend szerint a különböző fele-

kezetek templomaiba. 

Ökumenikus imahét  

2019. január 14-19. 



OLVASANDÓ: Józs 1,1-9. 

ALAPIGE: Józs 1,7-9. 

 

„7Csak légy erős és igen bá-

tor, tartsd meg és teljesítsd 

mindenben azt a törvényt, 

amelyet Mózes, az én szolgám 

parancsolt neked. Ne térj el 

attól se jobbra, se balra, hogy 

boldogulj mindenütt, amerre 

csak jársz. 8Ne hagyd abba 

ennek a törvénykönyvnek az 

olvasását, arról elmélkedj éj-

jel-nappal, őrizd meg és 

tartsd meg mindazt, ami eb-

ben meg van írva. Akkor si-

kerrel jársz utadon, és boldo-

gulsz. 9Megparancsoltam ne-

ked, hogy légy erős és bátor. 

Ne félj, és ne rettegj, mert ve-

led van Istened, az ÚR min-

denütt, amerre csak jársz.” 

 

Szeretett Testvéreim a 

Jézus Krisztusban! 

 

Az esztendő első napján 

ismét Isten nevében vagyunk 

együtt, hogy áldást kérjünk 

az előttünk álló időre. Új évet 

írunk ez új nappal, s mindez 

számunkra is nyilvánvalóan 

mutatja, hogy múlik, vagy 

telik az idő. Új kezdet, új le-

hetőségek, új kihívások, s ki 

tudja mi minden vár még 

ránk, noha e mai nap is csak 

egy a sok közül. Mégis felér-

tékelődik számunkra mert az 

év kezdetével mi is valami-

nek a kezdetén állunk. 

S talán nem vár ránk 

akkora feladat mint egykor 

Józsuéra, akinek el kellett 

foglalnia az ígéret földjét, de 

azért előttünk is állnak har-

cok és küzdelmek. Meg kell 

vívnunk mindennapi küzdel-

meinket, nemcsak a földi bol-

dogulásért, hanem a kísértő-

vel való szüntelen harcban is, 

amelyben üdvösségünk a tét. 

Nagy szükségünk van hát 

nekünk is a bátorításra a 

buzdításra ez új esztendőnek 

a kezdetén. 

S hogy miben lelhetünk 

mi bátorítást és buzdítást e 

mai napon is? Isten igéjében, 

amely ma is megszólít min-

ket. Napi igéink mindegyike 

a jövőbe tekint, s az Örökké-

való Isten eljövendő áldásai-

ról is tanít minket. 

Jeremiás próféta babilo-

ni foglyokhoz intézett levelé-

ben ezt olvassuk: „5Építsetek 

házakat, és lakjatok bennük! 

Ültessetek kerteket, és egyétek 

azok gyümölcsét! 6Házasodja-

tok, szülessenek fiaitok és leá-

nyaitok! Házasítsátok meg 

fiaitokat, és adjátok férjhez 

leányaitokat! Szüljenek azok 

fiúkat és lányokat! Szaporod-

jatok azon a helyen, és ne 

fogyjatok! 7Fáradozzatok an-

nak a városnak a jólétén, 

ahová fogságba vitettelek tite-

ket, és imádkozzatok érte az 

ÚRhoz, mert annak a jólété-

től függ a ti jólétetek is!” 
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Újévi igei útravaló – elhangzott január 1-én 

János 1. levelében pedig 

ez van megírva: „2Szeretteim, 

most Isten gyermekei va-

gyunk, de még nem lett nyil-

vánvaló, hogy mivé leszünk. 

Tudjuk, hogy amikor ez nyil-

vánvalóvá lesz, hasonlóvá le-

szünk hozzá, mert olyannak 

fogjuk őt látni, amilyen való-

jában. 3Ezért aki így remény-

kedik benne, megtisztítja ma-

gát, mint ahogyan ő is tiszta.” 

Míg Jeremiás buzdítása a 

mindennapokra vonatkozott 

és arról tanít ma is, János 

apostol szavai már a meny-

nyei jövendő csodálatos való-

ságát hordozzák számunkra. 

Azt a dicsőséget, amelynek 

ragyogásában a mennyei vi-

lágosság tölti be életünket. 

Szilveszter éjjele és az 

újév hajnala sokféle világos-

ságot hordoz ma már. Min-

denfelé mindenféle tűzijáté-

kok ragyogják be az eget, s 

ünnepel a világ. De mit is 

ünneplünk ilyenkor valójá-

ban? A múlandóságot. Hogy 

telik az időnk és a halál ár-

nyéka egyre jobban ránk bo-

rul. S a tűzijátékok gyorsan 

múló villanása is mintha éle-

tünk rövid voltát szimbolizál-

ná. A nép amely a sötétség-

ben, a halál árnyékában él. 

Az idő múlása fölött pe-

dig nekünk nincs hatalmunk, 

sem a természet erőinek. 

Csak az Örökkévaló Isten az, 

aki fölötte áll a múlandóság-



GYÜLEKEZETI HÍRMONDÓ Oldal  3 

ságot, hogy nem kell tarta-

nunk a következményektől. 

Mert még ha el is vesztenénk 

elért eredményeinket, a sike-

rek és a boldogság forrása ak-

kor is megmaradt nekünk. 

Mert Isten mindenütt velünk 

van, amerre csak járunk. S 

az Ő áldó kegyelmében van 

számunkra vigasztalás, van 

számunkra új esély. 

E ma induló új esztendő 

is ezt hirdeti számunkra: az 

új kezdetét. S ha Istennel já-

runk mi is a tőle kapott erő-

vel és bátorsággal, azon az 

úton, amire Ő hív minket, 

azzal a küldetéssel, amit Ő 

bízott ránk, akkor nemcsak 

új kezdet, hanem jobb kezdet 

is minden nap, egy valóban 

sikeres és boldog életre, 

amely még a múlandó időn is 

túlmutat. 

„7Csak légy erős és igen 

bátor, tartsd meg és teljesítsd 

mindenben azt a törvényt, 

amelyet Mózes, az én szolgám 

parancsolt neked. Ne térj el 

attól se jobbra, se balra, hogy 

boldogulj mindenütt, amerre 

csak jársz. 8Ne hagyd abba 

ennek a törvénykönyvnek az 

olvasását, arról elmélkedj éj-

jel-nappal, őrizd meg és 

tartsd meg mindazt, ami eb-

ben meg van írva. Akkor si-

kerrel jársz utadon, és boldo-

gulsz. 9Megparancsoltam ne-

ked, hogy légy erős és bátor. 

Ne félj, és ne rettegj, mert ve-

led van Istened, az ÚR min-

denütt, amerre csak jársz.” 

 

Ámen. 
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nak, s egyedül az Ő dicsőség-

ének világossága az amely 

nem múlik el egyik pillanat-

ról a másikra, amely nem-

csak elvakít és kápráztat, ha-

nem utat mutat. A világ vilá-

gossága, Isten igéje, aki tes-

tet öltött Jézus Krisztusban, 

hogy általa immár mi is él-

hessünk a világosságban. 

Sőt általa a múlandó-

ságból magunk is eljutha-

tunk az örökkévalóságra, 

csak meg kell hallanunk Jé-

zus hívó szavát: „Jöjjetek utá-

nam…” s az Ő hívására min-

dent hátrahagyva kell indul-

ni. Ehhez azonban nagy bá-

torság kell, éppúgy, mint 

minden új kezdethez. 

Isten igéje azonban eté-

ren is nyújt üzenetet szá-

munkra Józsué könyvéből. 

Erőt és bátorságot kínál szá-

munkra, mégpedig hatalmas 

erőt és bátorságot, amik sike-

rekhez és boldogsághoz ve-

zetnek. S az új esztendő haj-

nalán ez a kettő a leggyako-

ribb kívánságok között szere-

pel: a sikeres és boldog új év. 

Isten az Ő választottai-

nak is ezt kívánja és ezt kí-

nálja minden időben. Ma kü-

lönösen nekünk is az új év 

első óráiban, s hogy részünk 

legyen mindebben megmu-

tatja az utat is hozzá. 

Isten kijelentett igazsá-

ga szerint kell élnünk életün-

ket, Őt követve és Vele járva, 

amint hallhattuk is: „7Csak 

légy erős és igen bátor, tartsd 

meg és teljesítsd mindenben 

azt a törvényt, amelyet Mózes, 

az én szolgám parancsolt ne-

ked. Ne térj el attól se jobbra, 

se balra, hogy boldogulj min-

denütt, amerre csak jársz. 
8Ne hagyd abba ennek a tör-

vénykönyvnek az olvasását, 

arról elmélkedj éjjel-nappal, 

őrizd meg és tartsd meg 

mindazt, ami ebben meg van 

írva. Akkor sikerrel jársz uta-

don, és boldogulsz. 9Megpa-

rancsoltam neked, hogy légy 

erős és bátor. Ne félj, és ne 

rettegj, mert veled van Iste-

ned, az ÚR mindenütt, amer-

re csak jársz.” 

„…veled van Istened…” 

Meg sem tudom számolni há-

nyadszor hangzik el közöt-

tünk ez az üzenet az elmúlt 

alkalmaink során. Az új esz-

tendőre is ebben van áldott 

reménységünk, hogy Isten 

velünk van, s ezáltal nem-

csak a reménység valósága, 

hanem Isten oltalmazószere-

tetének és gondviselő jóságá-

nak valósága is a miénk lesz 

újra.  

Igyekezzünk hát ma-

gunk is Istennel lenni. Nem-

csak a közelében, hanem Ve-

le, hiszen ez a kettő nagyon 

más tartalommal bír. Isten 

velünk van, és nekünk is Is-

tennel kell lennünk. Az eljö-

vendő időkben is bátran kell 

felvállalnunk Vele való kö-

zösségünket, s büszkén meg-

vallani a mi hitünket minden 

emberek előtt, hogy el ne té-

velyedjünk Isten igazságától. 

Isten igazságának útján 

járva ugyanis úgy érhetünk 

el sikereket és igazi boldog-
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Balatonfüredi Református Egyházközség Lelkészi Hivatala 

8230 Balatonfüred Óvoda u. 1.  

Tel: +36-87/342-795  Mobil: +36-20/445-7553 (Bátki Dávid Géza lelkész) 

E-mail: bfuredireformatus@gmail.com 

Számlaszám: 11748069-20024262  

Ezúton is hadd mondjunk köszönetet 

mindazon Testvéreinknek, akik bekapcso-

lódtak az ádventben meghirdetett adomány-

gyűjtéseinkbe.  

A felajánlásokból 40 élelmiszercsomagot 

tudtunk összeállítani, s hasonló számú 

„cipősdoboz” is érkezett. A felajánlott ado-

mányok jelentős részét a Magyar Reformá-

tus Szeretetszolgálat részére adtuk át, de 

támogattunk belőle helyi adománygyűjtő 

kampányt is. 

Köszönjük Iskolánk közreműködését is, 

mind a szervezésben, mind a lebonyolítás-

ban, valamint a felajánlások terén is. 

Isten áldó kegyelmével teljes,  

boldog új évet kívánunk! 

 

„Mert csak én tudom, mi a  

tervem veletek – így szól az ÚR – 

jólétet és nem romlást tervezek, 

és reményteljes jövő az, amelyet 

nektek szánok.” 

 

Jeremiás próféta könyve  

29. rész 11. vers 

Továbbra is kaphatók a 

gyülekezetünkben a Kálvin 

Kiadó éves kiadványai:  

a Képes Kálvin Kalendári-

um, a Bibliaolvasó Kalauz, 

valamint a Falinaptár.  

A Lelkészi Hivatalban 

kapható továbbá a legújabb 

fordítású Biblia és különböző 

méretű énekeskönyvek, vala-

mint adott egyházi jellegű 

könyvek megrendelésére is 

van lehetőség. 

Az új esztendőben meg-

újult a Reformátusok Lapja 

is, amely immáron színes 

magazin formájában jelenik 

meg hétről hétre. A Mérték-

adó című műsorújság-

melléklet változatlanul meg-

található az újságban. 

A Próbaszám kapcsán be-

érkezett észrevételek és ja-

vaslatok alapján megváltoz-

tattuk Gyülekezeti Hírmon-

dónkat is. Továbbra is várjuk 

Kedves Testvéreink visszajel-

zéseit, hiszen ez az új forma 

is egyfajta próbaszám.  

Köszönjük, hogy olvassa  

Gyülekezetünk Hírmondóját. 

Kérjük ossza meg másokkal 

is híreinket!  

Köszönjük. 

Kiadványok Részletes anyakönyvi adatok 

a 2018. évből:  

A keresztség sákramentumá-

ban részesült: 

10 fi és 12 nő, összesen 22 fő 

 

Konfirmációi fogadalmat tett: 

8 fi és 6 nő, összesen 14 fő 

 

Házasságkötésére Isten áldá-

sát kérte: 

4 vegyes vallású pár, közülük 1 

pár ökumenikus szertartással 

 

Református egyházi szertartás-

sal eltemettetett: 

12 fi és 13 nő, összesen 25 fő 


