
 

 

Cikk főcíme 

Áldozócsütörtök és Pün-

kösd időszaka sok helyen 

forrt egybe a konfirmáció ál-

dott ünnepével.  

Gyülekezetünkben idén 

hét gyülekezet területéről 

nyolc konfirmandus fiatal 

tett bizonyságot hitéről és 

tett ünnepélyes fogadalmat 

Krisztus és az egyház iránti 

hűségéről.  

A következő oldalon a kon-

firmációi igehirdetés került 

hírmondónkba, s a hátolda-

lon hitvallásunk, a Heidel-

bergi Káté 1. kérdés-felelete 

is olvasható. Egészen friss, 

vagy örök emlékeket idézve, 

elevenítsük fel magunk is 

hitvallásunkat, konfirmációi 

fogadalmunkat, hogy hűen 

kövessük Urunkat. 

Balatonfüredi Református Egyházközség 

2019. június I. évfolyam, 6. szám 

Gyülekezeti Hírmondó 

Alkalmaink: 

• Vasárnaponként délelőtt 

fél 10-kor istentisztelet a 

templomban, a gyermekis-

tentiszteletek a nyári idő-

szakban szünetelnek 

 

Rendkívüli alkal-

mak: 

• Június 16-án vasárnap dél-

előtt fél 10-kor tanévzáró 

istentisztelet a templom-

ban 

• Június 20-án csütörtökön 

fél 6-tól NyEMRLSZ nyitó-

áhítat a templomban 

• Június 22-én 19 órától or-

gonakoncert az Orgona-

alap javára a templomban 

• Június 23-án délelőtt fél 

10-kor NyEMRLSZ záróis-

tentisztelet úrvacsorai kö-

zösségben. Igét hirdet: Ft. 

Steinbach József püspök 

Áldás, 

Békesség! 

Hitvalló közösség 

A fenti betűsor a Nyugat-

Európai Magyar Református 

Lelkigondozói Szolgálatot je-

löli. 

A nyugat-európai szór-

vány, népegyházi alapon mű-

ködő, törvényes, magyar, re-

formátus egyházi szervezete. 

Céljuk Krisztus országának 

hirdetése anyanyelvi igeszol-

gálattal, az egyházi élet ki-

építésével és szeretetszolgá-

lattal. Évenkénti hittudomá-

nyi tanácskozásaikon 1989. 

óta foglalkoznak a szórvány-

gondokkal és a magyar refor-

mátusság sorskérdéseivel.  

A Szolgálat munkája 1944-

ben kezdődött dr Ravasz 

László püspök, konventi el-

nök hivatalos megbízásával. 

1957-ig ’Szórványban Élő 

Magyar Református Egy-

ház’ (SzÉMRE) néven szol-

gáltak, majd annak jogutód-

jaként azóta tovább működik 

a NyEMRLSZ. 

Június 22-23. között Bala-

tonfüreden tartják Hittudo-

mányi Ökumenikus Tanács-

kozásukat, amelynek része-

ként a nyitóáhítat és az úr-

vacsorás záróistentisztelet 

templomunkban lesz.  

F o r r á s :  h t t p s : / /

nyemrlsz.newlights.info/ 

NyEMRLSZ 
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„…16adja meg 

nektek dicsőségének 

gazdagsága szerint, 

hogy hatalmasan 

megerősödjék benne-

tek a belső ember az ő 

Lelke által; 17hogy 

Krisztus lakjék szíve-

tekben a hit által, a 

szeretetben meggyöke-

rezve és megalapozva 
18képesek legyetek fel-

fogni minden szenttel 

együtt: mi a szélesség 

és hosszúság, magas-

ság és mélység; 19és így 

megismerjétek Krisz-

tus minden ismeretet 

meghaladó szeretetét, 

hogy Isten mindent 

átfogó teljességére jus-

satok.” 

 

 

Ünneplő Gyülekezet, 

Kedves Konfirmandusok, 

Szeretett Testvéreim az 

Úr Jézus Krisztusban! 

 

 

Ezidőtájt országszerte 

történnek konfirmációk, 

ahogyan ma gyülekeze-

tünkben is történni fog. 

Nagyon fontos eseménye 

ez gyülekezeteinknek, hi-

szen megmaradásunk zá-

loga, hogy hitünkről val-

lást téve, magunk is élő, 

önálló tagjává váljunk az 

anyaszentegyháznak. Is-

ten kegyelméből vannak 

konfirmandusok, s minden 

konfirmáció alkalmával az 

embernek eszébe jut a sa-

ját konfirmációja is, eset-

leg még egy kérdés-felelet 

is valamely kátéból.  

Legyen érte áldott, 

hogy hitvalló közösségben 

lehetünk együtt, mert egy-

kor legtöbbünk ott állt va-

lamely gyülekezetben az 

Úr asztala körül, s maga 

is bizonyságát adva hitbeli 

ismereteinek, hitvallást 

tett. S legyen áldott azért 

is a mi Urunk, hogy min-

dig van lehetőségünk a 

hitvallástételre, s akár fel-

nőttként is tagjaivá lehe-

tünk a gyülekezet szolgáló 

és hitvalló közösségének. 

Annak a csodának, hogy 

az úrvacsora szentségében 

egyek lehetünk Krisztus-

ban, s részünk lehet az Ő 

kegyelme teljességének. 

Ez a csodálatos közös-

ség nyílik meg ugyanis 

előttünk a konfirmáció ál-

tal. Tagjai lehetünk az úr-

vacsorai közösségnek, s e 

közösségben részesei lehe-

tünk Jézus Krisztus meg-

töretett teste és kiontatott 

vére érdemének. Hatala-

mas ajándék ez számunk-

ra, hiszen a sákramentu-
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Igei útravaló – a június 2-án elhangzott igehirdetés  

mi közösségben magunk is 

részeseivé válunk Krisztus 

megváltó kegyelmének, s 

Lélek által elé járulva tag-

jai lehetünk a Krisztussal 

való titokzatos közösség-

nek. 

Ennek felismerése pe-

dig megköveteli a hitisme-

retek meglétét is. A kon-

firmációban erről az isme-

retről teszünk bizonysá-

got, hogy megismertük re-

formátus keresztyén hi-

tünk tanításait, egyhá-

zunk életét, valamint az 

egyház Urát, a mi Urunk 

Jézus Krisztust. Ezáltal 

pedig a konfirmációra való 

készülés a hitre jutás al-

kalmává is lehet. 

S ahhoz hogy a hit út-

ján továbbmehessünk Is-

ten csodálatos bíztatást ad 

nekünk az Ő szent igéjé-

ben, amint hallhattuk is 

az Efézusi levélből: 

„…16adja meg nektek 

dicsőségének gazdagsága 

szerint, hogy hatalmasan 

megerősödjék bennetek a 

belső ember az ő Lelke ál-

tal; 17hogy Krisztus lakjék 

szívetekben a hit által, a 

szeretetben meggyökerezve 

és megalapozva 18képesek 

legyetek felfogni minden 

szenttel együtt: mi a széles-

ség és hosszúság, magas-

ság és mélység; 19és így 

megismerjétek Krisztus 
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amelyért még minden földi 

szenvedést is boldogan vál-

lalhatunk, tudva, hogy im-

már Krisztusért nekünk is 

részünk van az örök üd-

vösségben. 

Isten azonban nem-

csak szenvedést kínál, ha-

nem igazi mennyi örömöt 

és boldog életet, amely 

még szenvedéseinket is fe-

ledteti velünk, mert az Ő 

áldó kegyelméből részesei 

lehetünk már itt e földön 

is az Ő mennyei dicsőségé-

nek. Ezt kínálja nekünk 

élő hit által az anyaszent-

egyház áldott közösségé-

ben Krisztus érdeméért, a 

Szentlélek által. Ennek le-

hettek immáron mindnyá-

jan boldog részesei s ennek 

lehettek részeseivé ti is 

kedves konfirmandusok. 

Az Örökkévaló Isten 

„…16adja meg nektek dicső-

ségének gazdagsága sze-

rint, hogy hatalmasan 

megerősödjék bennetek a 

belső ember az ő Lelke ál-

tal; 17hogy Krisztus lakjék 

szívetekben a hit által, a 

szeretetben meggyökerezve 

és megalapozva 18képesek 

legyetek felfogni minden 

szenttel együtt: mi a széles-

ség és hosszúság, magas-

ság és mélység; 19és így 

megismerjétek Krisztus 

minden ismeretet meghala-

dó szeretetét, hogy Isten 

mindent átfogó teljességére 

jussatok.”  
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minden ismeretet megha-

ladó szeretetét, hogy Isten 

mindent átfogó teljességére 

jussatok.” 

A konfirmáció szó ma-

ga megerősítést jelent. S 

noha egy konfirmációban 

sokféleképpen van jelen a 

megerősítés, hiszen meg-

erősítjük a szüleink és ke-

resztszüleink által tett fo-

gadalmat, megerősítjük 

hitvallásunkat, az egyház-

hoz való tartozásunkat, de 

mind közül a legfontosabb, 

hogy a Szentlélek erősít 

meg minket. Ahogyan az 

apostol is hirdeti az efézu-

si gyülekezetnek: „…hogy 

hatalmasan megerősödjék 

bennetek a belső ember az 

ő Lelke által;” 

Ez belső ember az, 

aki bennünk is megerősít-

tetik minden alkalommal 

amikor részesei leszünk 

Isten igéjének. Minden is-

tentiszteleti alkalom, min-

den sákramentumi közös-

ség ezt az áldott megerősí-

tést hordozza számunkra, 

„…17hogy Krisztus lakjék 

szívetekben a hit által…” 

Ezért kapjuk a hit 

ajándékát, hogy Krisztus a 

szívünkben lakjon. Ke-

resztyén hitünk lényege a 

Krisztushoz tartozás, 

amint ez maga a krisztia-

nosz szó is hirdeti: Krisz-

tushoz tartozni. Krisztus-

hoz tartozhatunk, s ezáltal 

immár nem önmagunké, 

hanem Krisztuséi lehe-

tünk. 

Azé a Krisztusé, aki 

az Ő drága vérével minden 

bűnömért tökéletesen ele-

get tett, s engem az ördög-

nek minden hatalmából 

megszabadított, és úgy 

megőriz, hogy mennyei 

Atyámnak akarata nélkül 

egy hajszál sem eshetik le 

fejemről. Sőt inkább min-

den az én üdvösségemre 

kell hogy szolgáljon. 

Amint ezt a Heidelbergi 

káté 1. kérdés-felelete is 

hirdeti számunkra. 

Az Örökkévaló, Min-

denható Isten ilyen nagy 

szeretettel van irántunk. 

Az Ő teljességét kell ne-

künk is megismernünk, 

amit Jézus Krisztusban 

jelentett ki számunkra. 

Krisztus igaz ismeretével 

tudunk eligazodni min-

denben életünk során az 

élet minden területén, 

ahogyan az apostol is hir-

deti, hogy képesek le-

gyünk felfogni „…mi a szé-

lesség és hosszúság, ma-

gasság és mélység…”  Éle-

tünk minden dimenzióját 

Krisztus ismeretének kell 

meghatároznia, s általa mi 

is eljuthatunk arra a tel-

jességre, amit csak Isten 

kegyelmében érthetünk 

meg. 

Mert Isten kegyelme 

mindenre elég. Isten kegy-

elme ugyanis az, amely 

krisztus érdeméért átvezet 

minket a múlandóságból 

az örökkévalóságba- Abba 

a mennyei dicsőségbe, 
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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) 

www.balatonfuredireformatus.hu 

E-mail: hivatal@balatonfuredireformatus.hu 

Számlaszám: 11748069-20024262  

A Heidelbergi Káté 1. kérdés-felelete:  

Mi néked életedben és halálodban 

egyetlen egy vigasztalásod? 

Az, hogy testestől-lelkestől, mind életem-
ben, mind halálomban, nem a magamé, ha-
nem az én hűséges Megváltómnak, Jézus 
Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő a drága 
vérével minden bűnömért tökéletesen eleget 
tett, s engem az ördögnek minden hatalmá-
ból megszabadított, és úgy megőriz, hogy 
mennyei Atyámnak akarata nélkül egy haj-
szál sem eshetik le fejemről. Sőt inkább min-
den az én üdvösségemre kell hogy szolgál-
jon. Ezért Szentlelke által engem az örök 
élet felől biztosít, és szív szerint késszé és 
hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl Őneki 
éljek. 

Orgonakoncert 
Június 22-én szombaton 19 órai kezdet-

tel orgonakoncert lesz templomunkban a 

Veszprémi Református Egyházmegye Or-

gonalapjának javára, a Zeneakadémia III. 

évfolyamos és frissdiplomás hallgatói—

Dosek Domokos, Farkas Ákos, Schnell Má-

té és Varga Áron jóvoltából. 

Műsoron Pachelbel, Bach, Mendelssohn, 

Franck, Gárdonyi Zsolt orgonaművei, vala-

mint Dosek Domokos improvizációja. 

A belépés díjtalan, a kihelyezett perse-

lyekbe felajánlott adományaikat az Orgo-

naalap részére továbbítjuk. 

Miután április elején le 

kellett mondanunk az átvétel 

pillanatnyi lehetőségéről, 

május 13-án ismét változás 

történt a Mogyoró Óvoda 

ügyében. Egyházközségünk 

óvoda átvételi szándéka 

ugyanis a korábbi tartalék 

keretből támogatott keretbe 

került  

Ez azt jelenti, hogy az óvo-

daátvétel ismét napirendre 

került, s jó reménységgel va-

gyunk afelől, hogy sikeresen 

végbe is mehet majd. Ez 

azonban hosszú folyamat 

lesz, amely még sok kérdést 

vethet fel. 

Mindenesetre az első 

egyeztetések és adatszolgál-

tatások megtörténtek, várjuk 

a további lépéseket.  

A városi óvodafejlesztési 

tervekhez igazodva, ha Isten 

is engedi és éltet bennünket, 

előreláthatólag 2021. szept-

emberében indulhat az első 

református óvodai csoport a 

megújult épületben. 

Kérjük Kedves Testvérein-

ket hordozzák imádságban e 

hatalmas feladat sikeres 

megvalósítását! 

Mogyoró Óvoda Egy hajóban 

Ökumenikus hajóútra hívunk 

továbbra is minden érdeklődőt 

szeptember 7-én, (szombaton) 

a Szent Miklós hajóra. Balaton-

füredről indulnánk délelőtt 10 

órakor, és ide is érnénk vissza 

pontosan délre. A hajóbérlés 

költségeihez 1.600,- Ft hozzájá-

rulást kérünk a résztvevőktől, 

bízva abban, hogy gyülekeze-

tünk 70 fős keretét meg tudjuk 

majd tölteni. 

Nyári szünet 

Ezúton is értesítjük a Kedves 

Testvéreket, hogy a nyári idő-

szakban szünetelnek a keddi 

és szerdai bibliaórák, a kórus-

próbák, és a gyermekistentisz-

teletek 


