
 

 

Cikk főcíme 

Minden év márciusának 

első vasárnapja a Bibliava-

sárnap Magyar Református 

Egyházunkban. Ezen a va-

sárnapon különösen is előtré-

be kerül előttünk a Magyar 

Bibliatársulat Alapítvány ál-

dott szolgálata.  

Ezt a szolgálatot támogat-

juk magunk is, amikor e va-

sárnap perselyes adománya-

inak teljes összegét beküld-

jük a Bibliatársulat részére a 

Zsinat döntése szerint. 

Ezen adományaink is segí-

tik a Biblia fordításának, ki-

adásának és terjesztésének 

áldott, felelősségteljes szolgá-

latát, hogy minden kor, min-

den emberéhez eljusson az 

evangélium szava, Isten 

megszólító igéje. 

Balatonfüredi Református Egyházközség 

2019. március I. évfolyam, 3. szám 

Gyülekezeti Hírmondó 

Alkalmaink: 

• Vasárnaponként délelőtt 

fél 10-kor istentisztelet a 

templomban, kisgyerme-

kek számára – a családi 

vasárnapok kivételével –

külön gyermekistentiszte-

lettel 

• Keddenként délután 4 órá-

tól Bibliaóra a Gyülekezeti 

Házban 

• Szerdán este 6 órától aktív 

dolgozók Bibliaórája a Gyü-

lekezeti Házban 

 

Iskolai programok 

leendő elsőseinknek 

és szüleiknek 

• 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! 

Bibliavasárnap 

Március elején ránk kösz-

önt a Húsvét előtti negyven-

napos nagyböjti időszak. A 

böjt különös időszak, amit 

gyakorta rosszul értelme-

zünk, vagy csak nem fordí-

tunk rá kellő figyelmet. Pe-

dig a böjt nagyon fontos a ke-

resztyén ember számára. Mi 

sem bizonyítja ezt jobban, 

minthogy Urunk Jézus is böj-

tölt a pusztában, mielőtt hoz-

zákezdett volna nyilvános 

működéséhez.  

A böjt nem pusztán hús-

evési tilalom. Hiszen a böjt 

lényege nem az, hogy valami-

től távol tartsuk magunkat, 

hanem hogy evilági örömök, 

és evilági testi eltelítődés he-

lyett, közelebb kerüljük Is-

tenhez, és Általa töltődjünk 

fel lelkiekben.  

Számunkra tehát a böjt 

inkább az önmegtartóztatás-

nak azon formája, amely nem 

elsősorban külsőségekben 

jelenik meg, hanem belső lel-

ki dolgainkban válik valóság-

gá. Ezáltal a böjt – mint ke-

gyességünk egy fontos eleme 

és formája – immáron nem 

kötődik csupán egyetlen idő-

szakhoz, mégis ezekben a na-

pokban különösen is fontossá 

válik számunkra is  

Böjtbe érve 
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„4Járuljatok őhoz-

zá, mint élő kőhöz, ame-

lyet az emberek ugyan 

megvetettek, azonban 

Isten előtt „kiválasztott 

és drága”; 5ti magatok is 

mint élő kövek épüljetek 

fel lelki házzá, szent 

papsággá, hogy lelki ál-

dozatokat ajánljatok fel, 

amelyek kedvesek Isten-

nek Jézus Krisztus ál-

tal.” 

 

 

Szeretett Testvéreim a 

Jézus Krisztusban! 

 

Ezekben a napokban 

Ezsdrás könyvét olvassuk az 

Ószövetségből. Azt a köny-

vet, amely elmondja nekünk, 

hogy a babiloni fogság után 

milyen nagy küzdelem volt 

újjáépíteni a Templomot Je-

ruzsálemben. Templomot 

építeni ugyanis sohasem 

könnyű. 

Nem volt könnyű össze-

gyűjteni Mózes idejében a 

Szent Sátor alapanyagait 

sem, és elkészíteni sem volt 

könnyű egy olyan hatalmas 

sátrat és annak megannyi 

felszerelését. Nem volt köny-

nyű Salamonnak sem meg-

építeni az első templomot, 

még akkor sem, ha apja, Dá-

vid mindent előkészített szá-

mára. Ezsdrás könyvében 

olvashatjuk, hogy az újjáépí-

tés is igen nehézkes volt, 

mint ahogyan a Nagy Heró-

des féle átépítés is hatalmas 

munka volt, ami még ma is 

meghatározza Jeruzsálem 

látképét, még ha a templo-

mot le is rombolták a római-

ak, s ma két mecset áll a He-

ródes által megépített hatal-

mas alapokon. 

De nemcsak Jeruzsá-

lemben nehéz templomot épí-

teni. Ennek a templomnak is 

megvan a maga története, 

sok különös részlettel. Nem 

is beszélve arról, hogy mek-

kora feladat lenne ma meg-

építeni ezt a templomot, és 

teljes felszerelését. Isten ke-

gyelméből azonban ma is 

épülnek templomok közel, s 

távol egyaránt, a mi egyház-

megyénkben is. 

A templomépítéshez pe-

dig óhatatlanul nagy áldoza-

tokat kell hozni. Hatalmas 

áldozatokat: rengeteg időt, 

rengeteg munkát, rengeteg 

pénzt, alapanyagokat, tudást 

és lemondást. Akkor is ha 

egyébként mindenki támo-

gatja a szent célt. S mennyi-

vel több kell akkor, amikor 

vannak ellenzői is a szent fel-

adatnak. Ahogyan voltak el-

lenzői Ezsdrás korában is a 

templomépítésnek. 

 

Templomot építeni so-

hasem egyszerű. Nekünk 

azonban szüntelenül templo-

mot kell építenünk. S bizony 

ennek is számtalan ellenzője 

van. Még akkor is, ha ebbe a 

munkába nem szól bele épí-

tési hatóság, műemlékvéde-
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Igei útravaló – a február 24-én elhangzott igehirdetés  

lem, vagy régészeti hivatal. 

Ezt a templomot ugyanis 

nem téglákból kell építe-

nünk, hanem a szívünket 

kell Istennek szentelnünk. 

Ráadásul a mi temp-

lomépítési feladatunk amiatt 

is nehéz, mert sosem mond-

hatjuk ki azt, hogy elkészült, 

mert mindig lesz mit javítani 

rajta. Mégis építenünk kell 

szívünk templomát, hogy 

építhessük a gyülekezet 

templomát is. Mert bár an-

nak hívjuk, de az igaz temp-

lom nem kövekből épített 

építmény, hanem a gyüleke-

zet közössége. 

Hiszen az épület önma-

gában üres, nem történik 

benne semmi. Én gyakorta 

jövök be az üres templomba, 

amely bármilyen csodálatos 

is építészetileg, s bármilyen 

áhítatos is a csendje, mégis 

hideg és élettelen nélkülünk. 

Az üres templomból ugyanis 

mindig hiányzik a legfonto-

sabb. 

Mert az életet mi hoz-

zuk bele – a gyülekezet. Gyü-

lekezet nélkül valójában nem 

templom a templom, csak 

egy épület, amivel bármi tör-

ténhet. Nem kell messzire 

mennünk, hogy erre példát 

találjunk, hogy miként lesz 

három gyülekezet templomá-

ból hajógyári üzemrész, étte-

rem, vagy kulturális központ. 

De mondhatnánk azt a temp-

lomot is, amelyben Mikszáth 

Kálmán esküvője is volt, s 

ma többszintes edzőterem 

van benne, de volt korábban 
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ma is templomok szerte a vi-

lágban. 

A nagy kérdés, hogy a 

szívünk temploma milyen ál-

lapotban van? Vagy inkább 

az, hogy a mi szívünk templo-

mát kinek szenteltük? Az élő 

Istennek, vagy valaki, vagy 

valami másnak? 

Isten népe számára vé-

get ért a babiloni fogság, s 

mikor hazatértek csak egy 

romhalmazt találtak. Isten 

segedelmével azonban még a 

romokból is újjáépült a 

Templom. Nemcsak a babilo-

niak által romba döntött Sa-

lamon építette templom, ha-

nem a sokkal korábban rom-

ba döntött és bálványoknak 

eltékozolt kultusz is. A szív 

temploma.  

A kőből épített Templo-

mot is azért tudták újjáépíte-

ni, mert előbb a szívek temp-

loma újult meg. Az élő kövek, 

a szent gyülekezet. S ez az 

áldott lehetőség számunkra 

is mindenkor adott: hogy 

megtérve Istenhez, magunk 

is élő kövekként építsük a 

gyülekezet közösségét min-

den eszközünkkel. 

 

Múltunk és jövőnk titka 

egyaránt ebben van: 

„4Járuljatok őhozzá, mint élő 

kőhöz, amelyet az emberek 

ugyan megvetettek, azonban 

Isten előtt „kiválasztott és 

drága”; 5ti magatok is mint 

élő kövek épüljetek fel lelki 

házzá, szent papsággá, hogy 

lelki áldozatokat ajánljatok 

fel, amelyek kedvesek Isten-

nek Jézus Krisztus által.” 

 

  Ámen 
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kaszinó és táncstúdió is. Igaz 

lehet fordítva is: a Budahegy-

vidéki Református Templom 

kávéház étterem és bridzs-

klub volt eredetileg. 

Mert az épület csak egy 

épület. templommá a gyüle-

kezet teszi, ahogyan temp-

lommá lett egykor az a Mű-

velődési Ház is, ahol épp a 

lelkész gyermekét keresztel-

ték. 

Mert a gyülekezet bár-

milyen helyet templommá 

szentelhet. Gyülekezetté kell 

hát épülnünk, s ezt csak ak-

kor tehetjük meg ha szívün-

ket is templommá szenteljük. 

Egész életünket Istennek 

kell szentelnünk, amint ezt 

sokan tesszük is, mert ezál-

tal lehetünk magunk is élő 

kövekké, amelyekből igazi 

templomok épülhetnek. Akár 

még kövekből és téglákból is. 

 

Ezsdrás idejében a vá-

lasztott népnek is ezt kellett 

felismernie, s az óta is min-

den nemzedéknek ezt kell 

felismernie, hogy mindnyá-

junknak meg kell hoznunk 

azokat az áldozatokat, ame-

lyek által az Istennek szen-

telt templom általunk is 

épülhet. Ebben az áldozatho-

zatalban pedig az első lépés, 

hogy magunkat is Istennek 

szenteljük. Csak így lehe-

tünk ugyanis részévé temp-

lomépítő gyülekezetnek, ama 

bizonyos élő kövekként. 

Enélkül lehetünk ked-

ves vendégek, örömmel foga-

dott turisták, tisztelt érdek-

lődők, kedves egybegyűltek, 

tisztelt hölgyeim és uraim, s 

megannyi módon megszólí-

tott szereplők és résztvevők, 

de nem leszünk gyülekezet. 

Mert ahhoz, hogy gyülekezet-

té legyünk testvérekké kell 

lennünk a Krisztusban. 

Krisztushoz kell tartoznunk, 

s meg kell élnünk a keresz-

tyénség igazi Krisztusi való-

ságát a szeretet nagy paran-

csolataiban. 

Ahogyan arra Péter 

apostol is buzdít minket leve-

lében: „4Járuljatok őhozzá, 

mint élő kőhöz, amelyet az 

emberek ugyan megvetettek, 

azonban Isten előtt 

„kiválasztott és drága”; 5ti 

magatok is mint élő kövek 

épüljetek fel lelki házzá, szent 

papsággá, hogy lelki áldoza-

tokat ajánljatok fel, amelyek 

kedvesek Istennek Jézus 

Krisztus által.” 

 

Krisztushoz kell hát já-

rulnunk, hogy Neki átadva 

egész életünket lehessünk 

magunk is élő kövekké, 

amelyből lelki ház épülhet, 

Istennek szentelt hajlék, 

amelyben mi magunk is, 

mint szent papság Istennek 

kedves lelki áldozatokat mu-

tathatunk be. Az áldozatos 

élet pedig mindenkor áldássá 

lesz. Nem elsősorban ered-

ményként egyfajta ok-okozati 

összefüggésben, hanem egye-

dül Isten kegyelméből. 

Mert megtapasztalhat-

juk Isten szeretetét minden 

időben, minden körülmények 

között. Akár hatalmas lehe-

tőségekben, akár apró cso-

dákban. Mert Isten akarata 

mindenkor mindenképp vég-

be megy. Ezsdrás könyvéből 

megtudjuk, hogy végül fel-

épült a Templom. S felépült 

még sok templom, s épülnek 
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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  

Egyházmegyénk  

épülő templomai 
 

Január 19-én volt a  

Herendi Református Templom, 

március 9-én lesz a  

Balatonakarattyai Református Templom 

ünnepélyes alapkőletétele. 

Mindezekért legyen dicsőség Istennek,  

hordozzuk imádságainkban a templomépítőket, s 

adjunk érte hálát, hogy az épülő templomokkal 

együtt gyülekezeteink is épülhetnek hitben,  

reménységben és szeretetben. 

Új alkalmaink 
 

Az elmúlt hetekben elindult gyülekeze-

tünkben a felnőtt konfirmációi előkészítők 

alkalma szerda esténként 7 órai kezdettel. 

Erre várjuk mindazokat, akiknek bármilyen 

okból elmaradt a konfirmációja annak ide-

jén, s szeretnének a gyülekezet teljes jogú 

tagjává válni. 

Szerda este 6 órától az aktív dolgozók bib-

liaórai közösségbe hívjuk elsősorban azokat, 

akik a keddi bibliaórán nem tudnak részt 

venni, s inkább a bibliatanulmányozás lehe-

tőségét keresik. Erre az alkalomra az éne-

keskönyv mellett Bibliát is érdemes hozni. 

Az idei nyári időszakra há-

rom tábort ajánlunk gyerme-

keink figyelmébe.  

A korábbi években meg-

szokott gyülekezeti nyári tá-

bort idén is megszervezzük 

Balatonfenyvesen június 17-

22. között az általános isko-

lás korosztály számára.  

Ahogy a korábbi években 

is történt ebben a táborban 

hittanos gyermekeink jó re-

ménység szerint újra talál-

kozhatnak a kaposvári, etei, 

csépi, gyermelyi és szomori 

ismerőseikkel, hiszen évek 

óta így táboroz(t)unk együtt. 

Egyházkerületünk is szer-

vezi már a nyári táborokat 

Balatonfenyvesre.  

Az 1-6. osztályos korosz-

tálynak június 24-29. között 

a 7-12. osztályos konfirmált 

korosztálynak július 8-13. 

között. E két tábor kedvez-

ményes részvételi díja egysé-

gesen 9.000,- Ft (a teljes ösz-

szeg 27.000,- Ft) 

A gyülekezeti tábor díját 

még nem ismerjük, minden 

segítséget és felajánlást 

örömmel fogadunk. 

Jelentkezési időszak: 

2019. április. 

Nyári táborok Énekeljetek az 

Úrnak! 

Az elmúlt hónapokban a bibliaórai 

közösséggel feltérképeztük a gyü-

lekezet által ismert énekek körét, 

ami nagy segítséget jelent a vasár-

napi énekek kiválasztásában is. 

Sok éneket ismerünk, de bőséges 

a tanulnivalónk is, így időről-időre 

továbbra is előfordulhatnak majd 

kevésbé ismert énekek az isten-

tiszteleteken. Tekintsük ezt áldott 

lehetőségnek, hogy így is ismer-

kedhessünk velük. 

A bibliaórai közösségen túl is ke-

ressük a módját református 

énekkincsünk jobb megismerteté-

sének. E törekvésünkben, próbál-

kozásainkhoz a Testvérek megér-

tését, türelmét, építő javaslatait 

és együttműködését is hálásan 

köszönjük! 


