
 

 

Cikk főcíme 

Mint az bizonnyal sokak 

előtt ismert január 23-án es-

te kiégett a budapesti teoló-

gia Ráday Kollégiuma. A tűz-

ben egy veszprémi négygyer-

mekes családapa életét vesz-

tette. Azóta már az is kide-

rült, hogy a tüzet „heccből” 

gyújtották kamaszok. 

Egyházközségünk a janu-

ár 27-i perselypénz teljes ösz-

szegét kiegészítve 50-50.000,- 

Ft-ot utalt át a diákok, illet-

ve az elhunyt édesapa csa-

ládjának megsegítésére.  

Nőszövetségünk további 

20.000,- Ft-tal csatlakozott 

az Országos Nőszövetség 

gyűjtéséhez. 

Ha Ön is csatlakozna az 

adománygyűjtésekhez, a hát-

oldalon talál információkat. 

Balatonfüredi Református Egyházközség 

2019. február I. évfolyam, 2. szám 

Gyülekezeti Hírmondó 

Alkalmaink: 

• Vasárnaponként délelőtt 

fél 10-kor istentisztelet a 

templomban 

• Keddenként délután 4 órá-

tól Bibliaóra a Gyülekezeti 

Házban 

 

Iskolai programok 

leendő elsőseinknek 

és szüleiknek 

• Feb. 06. 16:30  

Az Észkerék és a  

Legkedvesebb mesém  

pályázatok ünnepélyes 

eredményhirdetése.  

Iskolai tájékoztató. 

• Márc. 13. 16:30 

Barangolás a mesék biro-

dalmában – Ismerkedés az 

iskolával és a leendő elsős 

tanítókkal. 

• Ápr. 10. Nyílt-nap 

Óralátogatás szülőknek. 

Iskolai tájékoztató 

Áldás, 

Békesség! 

Kiégett a Ráday Kollégium 

Kedves Testvéreink! 

Január 30-án Egyházköz-

ségünk Presbitériuma elfo-

gadta az Egyházközség 2018. 

évi Zárószámadását, Adattá-

ri jelentését, valamint a 

2019. évi Költségvetést és az 

aktualizált Választói név-

jegyzéket. 

Ez utóbbiba azok kerülnek 

bele, akik az előző évi fenn-

tartói járulékukat rendezték. 

Ennek alapján sajnálatos 

módon azt kellett tapasztal-

nunk, hogy míg a 2018. évi 

névjegyzékbe 364 fő került, a 

2019. évibe 71 fővel keveseb-

ben, 293-an szerepelnek. 

Az ötödével csökkent fenn-

tartói létszám lesújtó adat, 

amivel mindenképpen foglal-

kozni kell. 

Jelenleg is azon dolgo-

zunk, hogy nyilvántartásaink 

alapján megszólítsuk mind-

azon Testvéreinket, akik 

idén, vagy már korábban ki-

kerültek a választói névjegy-

zékből, bízva abban, hogy 

csak valamilyen technikai 

probléma miatt maradt el a 

fenntartói járulék rendezése.  

Reméljük jövőre növekvő 

adatokról számolhatunk be. 

A számok súlya 



 

 

OLVASANDÓ: Zsolt 71,1-24 

ALAPIGE: Zsolt 71,20-21 

 

„Sok nyomorúságot 

és bajt láttattál velem, 

de újra megelevenítesz, 

még a föld mélyéből is 

újra fölhozol engem. 

Igen naggyá teszel, hoz-

zám fordulsz és megvi-

gasztalsz.” 

 

Szeretett Testvéreim a 

Jézus Krisztusban! 

 

Az Ószövetség egyik 

legcsodálatosabb költeménye 

az öregember könyörgése, 

avagy könyörgés Isten ke-

gyelméért a hajlott kor kü-

szöbén címet viseli attól füg-

gően, hogy melyik Bibliafor-

dítást olvassuk. Azonban 

bármelyiket is vegyük elő, 

egyaránt csodálatos képeket 

és a végtelen bizalom hatal-

mas erejét fogjuk látni ebben 

a zsoltárban. Olyan csodála-

tos reménységet, olyan mély 

hitet, és a kijelentés olyan 

hatalmas igazságait, ame-

lyek még a nem hívő embere-

ket is megragadja. Amelyre 

ma is nagy szükségünk van.  

 

Napjaink szörnyűségei, 

csalódásai megingathatják a 

mi hitünket is, s a sok nyo-

morúság és baj nem kerül el 

minket sem. S ahogy telik az 

idő és gyűlnek az évek fejünk 

felett úgy nőnek vele nyomo-

rúságaink is, amikor erőnk 

kezd fogyadozni, testünk 

kezd elfáradni, miközben fe-

lelősségünk terhe egyre na-

gyobb lesz, mind szerettein-

kért, mind magunkért. 

S ahogy egyre jobban 

telik az idő, úgy lesz lassan a 

test börtönné, mert egyre 

gyengébb, amely nem engedi, 

hogy azt tegyük, amit aka-

runk, csak azt tehetjük, amit 

tudunk. S bár ennek súlyát 

igazán a hosszú időt megél-

tek tapasztalják időnként a 

fiatalabbakkal is megtörtén-

het, hogy erőnk elhagy min-

ket, és gyengék leszünk. S 

mindez nemcsak testünkben, 

de lelkünkben is végbeme-

het. Így ér utol minket le-

vertség, amely aztán akár 

testünket is megtörheti. 

A zsoltáríró testében 

gyenge és megtört, de lelké-

ben megtörhetetlen, mert hi-

te megtartja őt Isten igazsá-

gában. A nehéz időkben sem 

feledkezik meg Isten szabadí-

tásáról, az Ő nagy kegyelmé-

ről, amellyel egész életében 

körülvette születésétől fogva.  

Isten kegyelme az 

egyetlen, amely minket is 

megtarthat hitben és re-

ménységben, hiszen sok nyo-

morúságot és bajt láttat ve-

lünk is, amelyek között mi is 

könnyen megtörhetnénk, ösz-

szeroppanhatnánk.  

Mert nemcsak a nagyvi-

lág szörnyűségei és csalódá-

sai jutnak el hozzánk is, ha-

nem bizony mindnyájunk éle-

tének meg vannak a maga 

terhei, fájdalmai. A saját 

nyomorúságaink, vesztesége-

ink, melyek mind-mind ha-
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Igei útravaló – a január 27-én elhangzott  

igehirdetés kivonata 

talmas erővel akarnak min-

ket a mélységbe taszítani, 

hogy elvegyék életünket, 

minden örömünket és boldog-

ságunkat. 

Azonban Istenbe vetett 

hittel, mégis szent reménysé-

günk van abban, hogy az Úr 

minket is megelevenít, s éle-

tünkben akár a halál torká-

ból, az idők végén pedig még 

a sír mélyéről is felhoz min-

ket. Mert mindezt nemcsak 

kitaláltuk, hanem maga Is-

ten jelentette ki, és Egyszü-

lött Fiában, a mi szabadító 

Urunk Jézus Krisztusban 

mindennek bizonyságát is 

adta, amikor harmadnapon 

feltámasztotta Őt a halálból. 

Keresztyén hitünk alap-

jaként mindannyian ismer-

jük a feltámadás történetét. 

Azt a hihetetlen csodát, amit 

még a tanítványok sem is-

mertek fel egészen addig, 

amíg maga Jézus el nem ma-

gyarázta nekik. De Jézus él, 

s így a tanítványok is megér-

tettek mindent, ahogyan az 

élő Krisztus által mi is meg-

érthetjük mindazt, amit Is-

ten előre kijelentett nekünk 

az Ő igazságában. 

 

Isten igazsága az, amely 

mindenkor, mindnyájunkat 

megtartó erővé válhat. Jól 

tudta ezt a zsoltáros is, aki 

épp ezért fordul Istenhez 

nyomorúságában, hogy Nála 

leljen nyugalmat és szabadí-

tást. 

Napjaink világában is 

sokan menekülnek, akár tes-
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dítónk, aki nemcsak korláto-

zott mértékben képes rajtunk 

segíteni, miként a legtöbb 

ember. Ő sohasem utasít el 

minket, s még a legnagyobb 

szükségeinkben is meg tud 

szabadítani minket minden 

nyomorúságból és bajból, sőt 

még a halálból, a pokolból és 

a kárhozatból is.’  

Mert e földi élet véget 

érhet, s ezen a földön elmúl-

hatnak szeretteink, de Isten 

szeretete és kegyelme soha el 

nem múlik. S minden baj és 

nyomorúság ellenére Ő mel-

lettünk marad, Szentlelke 

által velünk él és gondot visel 

rólunk, s ezért is lehet Ő a mi 

reményünk, akkor is ha már 

senki más nem marad. Ő hoz-

zánk is jön, nincs távol tő-

lünk és könyörül rajtunk, 

mert Ő Úr, aki el nem hagy 

minket. 

S nemcsak hogy nem 

hagy magunkra, „…de újra 

megelevenítesz, még a föld 

mélyéből is újra fölhozol en-

gem. Igen naggyá teszel, hoz-

zám fordulsz, és megvigasz-

talsz.” 

Jézus Krisztus példája 

minket is reménységgel tölt-

het el, mert Isten Őt elsőként 

támasztotta fel az örök életre 

és nekünk hívőknek is ezt 

ígéri. Mert Jézus Krisztus 

egyszeri és tökéletes áldoza-

táért mi is részesei lehetünk 

Isten csodálatosan gazdag, 

bűnbocsátó kegyelmének, 

amelyből nekünk is üdvössé-

günk van hit által, hogy el ne 

vesszünk, hanem örök éle-

tünk legyen.  

 

  Ámen. 
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ti akár lelki fenyegetések mi-

att, de sokan nem tudják, 

hogy hová fussanak, s emiatt 

nem lelnek igazi menedéket. 

Nem lelnek igazi menedéket, 

mert bár éhezik és szomjaz-

zák az igazságot, mégsem 

tudják befogadni azt, mert a 

sok hamisság megtéveszti 

őket, s kiszorítja életükből 

azt az igazságot, az egyetlen 

igazságot, amely valóban 

megtarthatja az embert min-

den nyomorúság közepette is. 

Hiszen ez az igazság 

nem más, mint amit Isten 

kijelentett. Azonban ma már 

annyiféle ál-igazságot hirdet-

nek a világban, hogy az em-

bert könnyen megtéveszthe-

tik vele, s emiatt az egyetlen 

és változhatatlan igazság, 

Isten igazsága is sokak szá-

mára válik kérdésessé. Talán 

magunk is bizonytalanod-

tunk már el hitünk dolgai-

ban, akár a legalapvetőbb 

kérdésekben is, amelyek vá-

laszért kiáltottak.  

Emberi voltunk velejá-

rója a kételkedés, amely az-

tán a gondolkodáshoz vezet, 

és mai életünk sok alapvető 

szükségletének meglétét 

eredményezte. Hiszen nem a 

gondolkodásban van a prob-

léma, hanem abban, hogy mi-

szerint gondolkodunk, 

ugyanis ez határozza meg a 

végkövetkeztetést. Gondola-

tainkat megosztjuk egymás-

sal, kikérjük mások vélemé-

nyét is, mindazokét, akiket 

náluk tapasztaltabbnak vé-

lünk, s ez alapján eljutunk 

egy megállapításra. 

A nagy kérdés azonban 

nemcsak az, hogy miszerint 

gondolkodunk, hanem az is, 

hogy ki szerint, azaz hogy 

kinek kérjük ki a vélemé-

nyét. Fontos tehát, hogy min-

dig az igazságra hallgassunk, 

amelyet nekünk Isten Jézus 

Krisztusban jelentett ki töké-

letesen. Őbenne szabadító 

kegyelmének mérhetetlen 

nagyságát is bizonyította, 

hogy többé semmi kétkedés 

ne lakjon a mi szívünkbe, ha-

nem mindenkor boldog re-

ménységgel fordulhassunk 

hozzá, örömben és bánatban 

egyaránt, mint megváltott 

gyermekei. 

 

Hiszen Isten kegyelmé-

nek ajándéka életünk min-

den perce, s az Ő szabadító 

tettei nemcsak a nyomorú-

ságban, de a békességben is 

felismerhetjük, hiszen békes-

ségünk éppen az Ő szabadí-

tásának eredménye. S az Ő 

kegyelmes szeretetében bízva 

mi is boldogan mondhatjuk a 

zsoltárossal együtt: „Sok nyo-

morúságot és bajt láttattál 

velem, de újra megelevení-

tesz, még a föld mélyéből is 

újra fölhozol engem. Igen 

naggyá teszel, hozzám for-

dulsz és megvigasztalsz.” 

Mert ez a mi csodálatos 

lehetőségünk az életben, 

hogy Isten szabadító kegyel-

mében mi is megtapasztal-

hatjuk csodálatos vigasztalá-

sát, s az örök élet evangéliu-

mában mindenkor szent re-

ménységre lelhetünk. Éljünk 

hát mindenkor a hitben, 

hogy minden kérdésünkkel 

tudjunk Istenhez fordulni, s 

a Tőle kapott válasszal az Ő 

igazságában megmaradni, 

mert Ő a mi Szabadítónk.  

Olyan csodálatos szaba-
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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  

Kollégiumtűz: Ön is segítene? 

• A Ráday Kollégium lakóinak felajánlott pénz-

adományaikat a Károli Gáspár Református Egye-

tem OTP Banknál vezetett 11705008-20492223-

as bankszámlaszámára utalhatják. Kérjük, a köz-

lemény rovatban tüntessék fel, hogy „tűzeset". 

• Laptop- és telefonfelajánlásokat a Magyar Református Szere-
tetszolgálat vár. Koordinátor: Simon Annamária, Telefon: 
+36307380025. e-mail: smon.annamaria@jobbadni.hu.  

• A tűzesetben elhunyt négygyermekes édesapa 

családjának támogatására, az az alábbi bank-

számlaszámra küldheti el adományát: Magyaror-

szági Református Egyház, 11100104-19024048-

40000004, a közlemény rovatba, kérjük, írják be: 

„tűz". A külföldről történő utaláshoz szükséges 

kódok: IBAN: HU29 1110 0104 1902 4048 4000 

0004, SWIFT kód: CIBHHUHB 

A Lelkészi Hivatal nyitvatartási rendje 

Hétfő: 14:00-16:00 

Kedd: 09:00-10:30 

Szerda: 09:00-11:30 

Csütörtök: 09:00-16:00 

Péntek: 09:00-16:00 

A fent megjelölt időszakokban jó eséllyel lehet 

ügyeket intézni a Lelkészi Hivatalban. A lelké-

szi munka sokrétűsége okán azonban a fenti 

időszakokban is előfordulhat, hogy a hivatal 

mégis zárva van. Ezért javasoljuk a lenti elér-

hetőségeken az időpont egyeztetést. 

Egyeztetett időpont a fentiektől eltérő is lehet, 

a hét bármely napján bármely napszakban 

reggeltől estig. Köszönjük megértését! 

Január 30-án Egyházköz-

ségünk Presbitériuma tár-

gyalta a Mogyoró Óvoda 

ügyét is, amellyel kapcsolat-

ban arról határozott, hogy a 

jelen helyzetben bármennyi-

re is szeretné, de nem tudja 

felvállalni az óvoda átvételét. 

Sajnálatos módon, a ko-

rábbi bíztató jelek ellenére,  

a felújításra benyújtott támo-

gatási igényünk forráshiány 

miatt tartalékkeretbe került. 

Enélkül pedig a szükséges 

felújításokat, korszerűsítése-

ket nem tudjuk elvégezni. 

Ugyanakkor a Presbitéri-

um az óvoda átvételi szándé-

kát a korábbiak szerint to-

vábbra is fenntartja. 

Ha esetleg április elejéig 

sikerül forrást találni a fel-

újításokra, akkor minden 

szükséges lépést megtesz ah-

hoz, hogy 2019. szeptember 1

-ével már a Református Álta-

lános Iskola tagintézménye-

ként induljon az óvoda. 

A rendelkezésünkre álló 

információk alapján némi 

esélyt látunk erre, de ennek 

csekély volta miatt, sajnos 

jelenleg nem számíthatunk 

az óvoda idei átvételére. 

Mogyoró Óvoda Az egyházfenntartói járulék éves 

mértékével kapcsolatban a 

Presbitérium továbbra is úgy 

határozott, hogy az az egyház-

tag éves jövedelmének (fizetés, 

GYES, nyugdíj, bevételeik, stb) 

1%-a, vagy havi jövedelmének a 

10-12%-a legyen egy évre. 

Átlagosan az elmúlt évben az 

egy főre befizetett összeg kicsi-

vel több, mint 10.000,- Ft/fő 

volt. Befizetését rendezheti a 

Lelkészi Hivatalban, postai 

csekken és átutalással is a 

11748069-20024262 OTP 

bankszámlaszámra.   

http://reformatus.hu/mutat/16005/

