
 

 

Cikk főcíme 

Gyülekezetünkben gyors 

egymásutánban két koncert 

is volt. 

Június 22-én orgonakon-

cert volt az Egyházmegyei 

Orgonaalap javára. Sajnos a 

felhőszakadás heves tombo-

lása miatt nagyon kevesen 

voltunk csak jelen, pedig a 

négy orgonaművész nagyon 

színvonalas programot állí-

tott össze. 

Június 27-én egy kamara-

együttes koncertezett temp-

lomunkban. A másfél hét 

alatt szervezett alkalom híre 

sajnos a jelek szerint keve-

sekhez ért el, pedig ezen az 

alkalmon is különleges zenei 

élményben volt részünk. Re-

méljük következő alkalmain-

kon többen leszünk. 

Balatonfüredi Református Egyházközség 

2019. július I. évfolyam, 7. szám 

Gyülekezeti Hírmondó 

Alkalmaink: 

• Vasárnaponként délelőtt 

fél 10-kor istentisztelet a 

templomban, a gyermekis-

tentiszteletek a nyári idő-

szakban szünetelnek 

 

 

„Akik félitek 

az URat,  

az ÚRban 

bízzatok!  

Segítségetek 

és  

pajzsotok ő.”  

Zsolt 115,11 

 

Áldás, 

Békesség! 

Koncertélmények 

Június 17-22. között egy-

házközségünk hittanostábort 

szervezett Balatonfenyvesre. 

A korábbi évek gyakorlata 

szerint közösen táboroztunk 

Kaposvár, Ete, Csép, Gyer-

mely gyülekezeteivel. 

34 gyermek és 3 kísérő al-

kotta kis csapatunkat, 

amelyben meglehetősen sok 

első táborozó volt, illetve lé-

nyegesen többen voltak az 

alsósok, mint a felsősök.  

Napirendünkben a regge-

lit, áhítat követte, majd a 

csoportfoglalkozások, illetve 

kézműves és játékos foglalko-

zások. Ezeket hol követte, 

hol megelőzte a strandolás, 

amelyhez Isten kegyelméből 

jó időt kaptunk. Még a nagy 

felhőszakadás napján is dél-

előtt és este is volt fürdőzésre 

alkalmas idő, bár az ebédnél 

az esti sötétség kissé megza-

varta némelyek időérzékét, 

mert elhangzott a kérdés: 

Már vacsorázunk? Aznap a 

délutánba csúsztak át a fog-

lalkozások is. 

Egy délután hosszas sétát 

követően kisvonatra száll-

tunk, hogy megszemléljük a 

tájat is. A többi délután a 

strandolás ideje volt. 
(Folytatás a 4. oldalon) 

Hittantábori beszámoló 



 

 

ALAPIGE: Zsolt 8,2-7 

 

„2Ó, URunk, mi 

Urunk! Mily felséges a 

te neved az egész föl-

dön, az égen is meg-

mutattad fenségedet! 
3Gyermekek és csecse-

mők szája által is épí-

ted hatalmadat ellen-

feleiddel szemben, 

hogy elnémítsd az el-

lenséget és a bosszúál-

lót. 4Ha látom az eget, 

kezed alkotását, a hol-

dat és a csillagokat, 

amelyeket ráhelyeztél, 
5micsoda a halandó – 

mondom –, hogy tö-

rődsz vele, és az em-

berfia, hogy gondod 

van rá? 6Kevéssel tet-

ted őt kisebbé Istennél, 

dicsőséggel és méltó-

sággal koronáztad 

meg. 7Úrrá tetted ke-

zed alkotásain, min-

dent a lába alá vetet-

tél:” 

 

Szeretett Testvéreim 

a Jézus Krisztusban! 

 

Egy őszi reggeli áhíta-

ton hangzott el ez a zsol-

tár, amelyet a mai napra 

is kijelöltetett számunkra 

a Bibliaolvasó Kalauzban. 

Legtöbben már valamilyen 

szinten megismerkedtünk 

a teremtés csodájával, 

amelyben magunk is lát-

hattuk azt a szép rendet, 

amit Isten alkotott. Aho-

gyan olvashatjuk is a Bib-

liában, Isten minden alko-

tását olyannak teremtette, 

hogy az jó legyen. 

 

A 8. zsoltár a teremtő 

Isten és a teremtett ember 

csodálatos kapcsolatáról 

szól, amely kapcsolatnak 

mi magunk is részeseivé 

lettünk. E teremtett világ-

mindenség részeként u-

gyanis akarva-akaratlanul 

is kapcsolatban állunk a 

Teremtővel. Persze az 

akart és a vágyott kapcso-

lat sokkal több ajándékot 

hordoz, mint az akaratlan, 

vagy szüntelen ellenkező.  

Mert még ha egyre 

több ismeretet is gyűjtünk 

a világegyetemről, s egyre 

nagyobb részét ismerjük 

meg, akkor is mindig 

újabb és újabb csodálatos 

titkok kerülnek elénk, me-

lyek mind-mind hirdetik a 

Teremtő dicsőségét és böl-

csességét. Gyermekéveink 

során az iskolapadokban, s 

később is minden tanul-

mányunkkal e titkokat 

fürkésszük. Próbálunk vá-

laszokat találni a miértek-

re, kutatjuk az élet rejté-

lyeit. Időről időre pedig 

magunk is rácsodálkozunk 

a világ megannyi szépsé-

gére.  
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Igei útravaló – a június 15-én elhangzott igehirdetés  

Tudjuk-e, hogy már ez 

is Isten csodálatos kegyel-

mét hirdeti nekünk. Hi-

szen maga a képesség, 

hogy felismerhetjük a vi-

lág összefüggéseit, hogy 

kereshetjük a válaszokat, 

már ez is Isten kimondha-

tatlan ajándéka az ember 

számára. 

Emberként ugyanis 

Isten mindent nekünk 

adott ezen a földön, s bár-

mily gyakran próbáljuk is 

cáfolni, Isten akaratából 

az egész világmindenség 

bizony körülöttünk forog. 

Rólunk szól, értünk van. S 

minket Isten megajándé-

kozott az értelemmel, a 

felfogóképességgel, hogy 

láthassuk és ismerhessük 

mindezt, és ezáltal felis-

merhessük Isten kijelen-

tett igazságát, a hit titkait 

is, s ehhez adta nekünk az 

Ő kijelentését az igét is. 

Hiszen hatalmas al-

kotás az egész világmin-

denség, amelyet egy te-

remtmény sem ismerhet 

meg igazán. De mindez Is-

ten teremtő szavára állt 

elő. S az Örökkévaló, Min-

denható Isten ezt az egész 

mindenséget ránk bízta. 

Az embernek adta, hogy 

bölcsen használva éljünk 

vele és éljünk általa. Isten 

ilyen nagy szeretettel van 

irántunk emberek iránt. 

Ilyennek ismerhetjük meg 
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Nekünk is ebbe a 

rendbe kell beleilleszked-

nünk azon a helyen, ahová 

Isten rendelt bennünket. 

Mert a mi életünk sem vé-

letlen, nem céltalan, ha-

nem Isten által rendelt cél-

lal vagyunk e világban. S 

amikor megtaláljuk az Is-

tentől rendelt helyünket, 

akkor válunk igazán teljes-

sé, akkor válunk igazán 

önmagunkká is. Így figyel-

jünk hát Isten szavára 

minden időben. 

Kedves diákok, ked-

ves testvéreim, nekünk 

megadatott ez a csodálatos 

ismeret. Megismerhetjük 

Istent és az Ő felséges dol-

gait, s láthatjuk azt is mi-

lyen nagy dicsőségre hívott 

el minket. Számunkra is 

elérhető a boldog élet, az 

igazi élet ajándéka, amely-

ben az igaz értékek foglal-

ják el az igazán fontos he-

lyet. 

Éljünk hát Istennek 

eme csodálatos kegyelmé-

vel, amelynek mi is része-

sei lehetünk, hiszen Isten 

kegyelmének teljessége ké-

szen vár ránk, hogy elfo-

gadjuk azt, és éljünk álta-

la, hiszen Isten velünk is 

csodálatos módon törődik 

egyen-egyenként. Törőd-

jünk hát mi is lelkünkkel, 

hitünkkel, hogy magunk is 

felismerhessük a zsoltáros 

igazságát, s tudjunk min-

denkor méltón hálát adni 

az élő Istennek. 

Ámen. 

I. évfolyam, 7. szám 

Őt a világmindenségből és 

az Ő kijelentéséből. 

 

Hittanórákon, isten-

tiszteleteken, s minden 

gyülekezeti alkalmon az a 

célunk, hogy Istenről igaz 

ismereteket szerezzünk, 

amelyek segítenek minket 

eligazodni a világban is. 

Fontos hát hogy jól ragad-

juk meg ezeket a lehetősé-

geket, mert pár apró mu-

lasztás is elég ahhoz, hogy 

ismereteink súlyosan hiá-

nyosak legyenek, s hasz-

nálhatatlanná váljanak. 

Pontosan úgy, mint 

amikor az ember nem ért 

valamelyik eszközéhez és 

nem tudja használni. Nem 

az eszköz rossz, hanem az 

ember nem ért hozzá. Hiá-

ba fognék én ecsetet, vagy 

vésőt, nem tudnám még 

lemásolni sem a nagy mű-

vészek alkotásait, nem-

hogy megalkotni azokat. S 

ugyanígy hiába veszem ke-

zembe a távirányítót, ha a 

főkapcsoló ki van kapcsol-

va, és nincs róla kellő is-

meretem. Elég egy apró 

részlet hiánya, s máris 

nem működik a rendszer.  

S hol vannak ehhez 

még a tudomány ismere-

tei, amiket az iskolapad-

ban sajátíthatunk el kova-

lens kötésekről, súrlódási 

együtthatóról, prímszá-

mokról, fotoszintézisről, 

szabályos gyertyaállásról, 

Petőfiről, Kodályról, Ist-

ván királyról, ragozások 

furcsaságairól különböző 

nyelveken, perspektivikus 

ábrázolásról, a fa meg-

munkálásáról, bitekről, 

vagy Szenczi Molnár 

Albertről. Bocsánat, ha ki-

hagytam egy tantárgyat. 

De nemcsak megsze-

rezni kell az ismereteket, 

hanem azokat szinten is 

kell tartani, különben a 

feledés homályába merül-

nek, s éppoly hiányzóvá 

válnak, mintha sosem let-

tek volna.  

Nincs ez másképp az 

Isten ismerettel sem. Pe-

dig az élő Istenről való is-

meretek csodálatos gaz-

dagsággal ajándékoznak 

meg minket, mert mindazt 

meglelhetjük benne, amire 

igazán szükségünk van. 

Isten igéje ugyanis él-

ni tanít minket, s ezért 

olyan fontos, hogy figyel-

jünk rá, hiszen nemcsak a 

földi életre, hanem az örök 

életre is szól e tanítás, 

mely életünknek igazi ala-

pot kínál, hogy hitből épül-

jünk magunk is, s tudjunk 

mindent a maga helyén 

kezelni. 

S még ha időnként 

meg is feledkeznénk Róla, 

az egész világmindenség 

Őt hirdeti számunkra. Az 

a csodálatos rend, ami a 

káoszon uralkodik, s ami-

ben mi is élhetünk. Szinte 

felfoghatatlan az az egyen-

súly, ami a világminden-

ségben uralkodik.  
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8230 Balatonfüred Óvoda u. 1.  
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www.balatonfuredireformatus.hu 

E-mail: hivatal@balatonfuredireformatus.hu 

Számlaszám: 11748069-20024262  

A nyár gyümölcsei:  
Nyáron csodálatos gyümölcsök sokasága édesíti 

meg mindennapjainkat, hiszen a nyár a gyümölcster-

més ideje.  

Van Zánkán egy rejtett, öreg körtefa. Törzse korha-

dásán keresztül lehet látni. Egy ága elszáradt, de a 

többi élettel teli, gyümölcshozó ág. Aki télen szemléli, 

csodálkozhat miért nem vágták már ki, de nyaranta 

zöldell és gyümölcsöt érlel. 

Most épp a sárgabarack érik felénk. Kisebb na-

gyobb edényekben fő a lekvár, hogy a gyümölcstelen 

időkben is legyen számunkra gyümölcs-íz. 

Csodálatos tanítás ez életünkre is. Vannak éle-

tünknek gyümölcsöző időszakai, s vannak gyümölcste-

lenek, vannak fájdalmas sebeket ejtők, és vannak 

élettel teljesek. De gyümölcseinkkel jól élve, azoknak 

édessége a gyümölcstelenebb időkre is kihat, hogy a 

teremtett világ bölcs rendjét követve, mi is újra gyü-

mölcsözővé váljunk.  

Orgonatábor 
Az idei ökumenikus orgonatábor részt-

vevői templomunk orgonáját is birtokba 

vehették a tábor idejére. Kora reggeltől es-

tig voltak a különböző gyakorlási idők, 

amelyek a zárókoncert tanúsága szerint 

nem teltek hiába. 

Június 30-i istentiszteletünkön is közre-

működtek ifjú orgonisták, akik az isten-

tiszteleti énekek kísérése mellett, más or-

gonaműveket is előadtak. Ezúton is kö-

szönjük Holczer Dorka és Küronya Bence 

szolgálatát.  

Vacsorát követően esti 

áhítaton vettünk részt, majd 

jöttek a különböző esti prog-

ramok. Előfordult esti fürdő-

zés, volt egy fergeteges tánc-

házunk. Rendeztünk barát-

ságos focitornát az eteiekkel, 

amelynek különleges nehezí-

tése az volt, hogy az esti sö-

tétben már nem igazán lát-

tuk a labdát. Igazán nagy 

küzdelem volt. 

A kapott visszajelzések 

alapján bízunk benne, hogy 

mindenkinek áldott élményt 

(Folytatás az 1. oldalról) jelentett ez a hét. 

Ezúton is köszönjük a fel-

ajánlott segítséget, támoga-

tást, természetbeni adomá-

nyokat a szülőknek és min-

den támogatónknak. A 

Veszprémi Református Egy-

házmegyének, Balatonfüred 

Város Önkormányzatának, 

és gyülekezetünknek a pénz-

beni támogatásokat. 

Köszönjük segítőinknek a 

felügyeletet, a programok 

szervezését, a kiváló együtt-

működést, illetve táborozó-

inknak is az aktív és fegyel-

mezett részvételt. 

Tábori beszámoló (folytatás) 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 


