
 

 

Cikk főcíme 

Az elmúlt hetek már a 

készülődés jegyében teltek 

sokunk számára, hogy min-

den rendben legyen az új 

tanévre. Isten igéje is készí-

tett minket, hiszen az au-

gusztus 26-i hétfői napi 

igénkben – Salamon temp-

lomszentelési imádságban – 

olvashattuk ezt a mondattö-

redéket.  

Legyen ez a tanévünk is 

– a korábbiakhoz hasonlóan 

a jó útra tanítás, és a jó út 

tanulás áldott ideje. Kívá-

nom, hogy Krisztust követ-

ve tudjuk ezt véghezvinni, 

hiszen Jézus Krisztus maga 

az út, az igazság és az élet. 

Áldott, hasznos és építő 

tanévet kívánok mindnyá-

junknak! 
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Gyülekezeti Hírmondó 

Alkalmaink: 

• Vasárnaponként délelőtt 

fél 10-kor istentisztelet a 

templomban, a gyermekis-

tentiszteletek szeptember 

22-én indulnak újra. 

• S z e p t e m b e r  1 0 - t ő l 

keddenként délután 4 órá-

tól bibliaóra a Gyülekezeti 

Házban 

• S z e p t e m b e r  1 8 - t ó l  

szerdánként este 6 órától 

aktív dolgozók bibliaórája a 

Gyülekezeti Házban 

 

További  

alkalmaink: 

• Szeptember 13-án, pénte-

ken egyházmegyei közgyű-

lés lesz Templomunkban 

• Szeptember 15-én, vasár-

nap délelőtt fél 10-kor tan-

évnyitó istentiszteletet tar-

tunk 

Áldás, 

Békesség! 

„…tanítsd őket jó útra, amelyen 
járniuk kell…” 

Isten segedelmével, ami-

kor ez a hírmondó megjele-

nik gyülekezetünkben, ép-

pen felnőtt keresztelő és 

konfirmáció lesz Templo-

munkban. 

Bár a keresztyénség ter-

jedésének kezdeti időszaká-

ban a felnőttkeresztség volt 

a gyakoribb, illetve az egy-

ház történetében szinte a 

kezdetektől zajlik vita arról, 

hogy szabad-e megkeresz-

telni a gyermekeket, s van-

nak felekezetek, akik nem 

is keresztelnek gyermeke-

ket, református egyházunk-

ban mégis a felnőttkereszt-

ség lett a ritkább esemény. 

A felnőttek keresztsége 

azonban kissé másképp zaj-

lik mint a gyermekeké. Hi-

szen amíg a gyermekeket 

szüleik és keresztszüleik 

hitvallása alapján keresz-

teljük meg, addig a felnőtte-

ket saját hitvallásuk alap-

ján. Ez azt is jelenti, hogy a 

gyermekek esetében a ke-
(Folytatás a 4. oldalon) 

Felnőttkeresztség és 

konfirmáció 



 

 

OLVASANDÓ:  

ApCsel 11,1-4.15-23 

 

Szeretett Testvéreim 

az Úr Jézus Krisztusban! 

 

Az imént felolvasott 

igeszakasz több történetet 

mond el nekünk arról, 

hogy hogyan kezdett elter-

jedni az evangéliumi taní-

tás a nem zsidó származá-

sú emberek között. Mind a 

Kornéliusz és Péter talál-

kozásáról szóló beszámoló, 

mind az antiókhiai gyüle-

kezet története erről tesz 

bizonyságot számunkra.  

Nagyon fontos ez szá-

munkra, hiszen ezek az 

események azok, amelyek 

utat nyitnak a keresztyén-

ség terjedéséhez, hiszen ezt 

megelőzően csak a zsidóság 

körein belül terjedt a ke-

resztyénség. Még amikor 

görög nyelvűekről is hal-

lunk, vallási szempontból 

ők is zsidónak, vagy proze-

litának számítanak. Fülöp 

történetében a samáriaiak 

is inkább számítanak zsi-

dónak, mint pogánynak, 

ráadásul a tanítványok Jé-

zussal együtt is járták Sa-

mária vidékét. De még az 

etióp főember is vallását 

tekintve zsidó, vagy proze-

lita lehetett, azaz zsidó 

módra élő idegen, akit már 

valamilyen szinten befoga-

dott a zsidóság. 

Kornéliusz százados 

azonban – már csak beosz-

tásából kifolyólag is – nyil-

vánvalóan pogány abban 

az értelemben, hogy nem 

zsidó és nem is zsidó mód-

ra él. Jóllehet kegyes isten-

félő ember, aki sok ala-

mizsnát oszt és szüntele-

nül könyörgött Istenhez – 

amint ezt megtudhatjuk 

róla, hivatalosan azonban 

az itáliai csapat századosa. 

Római módra öltözködik, 

római módra viselkedik, és 

mindenek fölött Rómát és a 

hódító pogány birodalmat 

képviseli. Ez utóbbi pedig 

már önmagában kitaszítja 

őt a zsidóság közösségéből 

– amint azt a vámszedők 

korabeli helyzete is bizo-

nyítja. 

Antiókhiában az oda 

került Krisztus-hívők is 

nyitnak a görögök felé, és 

megkezdődik egy olyan 

eredményes misszió , 

amelynek híre megy, mert 

Isten Szentlelke munkál-

kodik közöttük. Ezért is 

küldik oda Barnabást, aki 

„Amikor megérkezett, és 

látta az Isten kegyelmét, 

megörült, és bátorította 

mindnyájukat, hogy szívük 

szándéka szerint maradja-

nak meg az Úrban…” 
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Igei útravaló – az augusztus 18-án  

elhangzott igehirdetés  

Ezek az események 

nyitnak utat a keresztyén-

ség terjedésének, amely ál-

tal Isten igéje eljutott hoz-

zánk is. Persze ez nem egy 

egyszerű folyamat, sok vita 

kell még ahhoz, hogy a ke-

resztyénség és a zsidóság 

útja elváljon egymástól, 

amint erről az elkövetkező 

fejezetek is tanúskodnak.  

Ez azonban a nyilván-

való kezdete annak, hogy 

Jézus Krisztus missziói pa-

rancsa – „tegyetek tanít-

vánnyá MINDEN népet…” 

– végbemenjen az aposto-

lok által, hogy aztán to-

vábbterjedve mások által 

számunkra is hirdettessék 

az evangélium áldott sza-

va, amely mindenkor min-

den különbözőségünk elle-

nére is összeköt minket, 

Krisztust követő keresztyé-

neket. 

Az evangélium tehát 

eljutott hozzánk, közöttünk 

van, szüntelenül hirdette-

tik mindekinek, kivétel 

nélkül, sőt néha egészen 

különös módon is. A kérdés 

már csak az, hogy vajon 

minket megszólít-e? Mosta-

ni jelenlétünk ennek is bi-

zonysága, vagy bármely 

más alkalom, amikor Isten 

igéje hirdettetik köztünk. 

Bárhogy is kerüljünk kap-

csolatba Isten igéjével, ar-

ra valamilyen választ fo-
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Ilyen látható eredmények 

pedig közöttünk körülöt-

tünk és bennünk is történ-

nek. Vannak szemmel jól 

látható külső dolgok, és 

vannak a nehezebben ész-

revehető belső változások, 

megújulások. 

Ha pedig mi is ezekre 

tekintünk, s mérlegre he-

lyezzük hívő életünket, ész-

re fogjuk venni, hogy Isten 

keze csodálatosan munkál-

kodik bennünk és általunk 

is. Az Ő kegyelme betölti a 

mi életünket úgy itt e föl-

dön, mint majd az eljöven-

dő örökkévalóságban, mert 

Krisztusban mi is üdvössé-

get nyertünk. 

Maradjunk hát mi is 

az Úrban, hogy által lehes-

sünk egyek, valóban testvé-

rek, hogy a mi különböző-

ségeink ne elválasszanak 

egymástól, hanem gazda-

gíthassuk egymást általa. 

Pótolva egymás hiányossá-

gait valódi szeretetben ösz-

szeforrva, mint egy közös 

test, a Krisztus testének 

élő tagjai. Mert Általa lehe-

tünk egyek mindenkor, s az 

Ő kegyelmében nyerhetünk 

csak üdvösséget. Őérte im-

már mindnyájunknak hir-

dettetik az örök élet evan-

géliuma. Feleljünk rá igaz 

hittel, hogy megmaradva 

az Úrban, rajtunk is nyil-

vánvaló legyen Isten 

mindere elég kegyelme. 

 Ámen. 
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gunk adni. Ha befogadjuk 

az igét üdvösséget nyerhe-

tünk általa. 

Jól példázza ezt Kor-

néliusz esete. Katonatiszt, 

aki odamegy ahová paran-

csolják. Isten kiválasztó 

kegyelme által kerül olyan 

állomáshelyre, ahol kap-

csolatba kerül Isten igéjé-

vel, s az erre adott hívő vá-

lasza által Isten elküldi 

hozzá Pétert, aki elmondja 

neki Krisztus evangéliu-

mát, és megkereszteli a 

századost és házanépét. 

Hasonló a helyzet An-

tiókhiában, ahová eljut az 

evangélium – egy üldözés 

miatt menekülők által – s 

az ottaniak befogadják Is-

ten igéjét, aminek híre 

megy, s ezért küldik el hoz-

zájuk Barnabást aki 

„Amikor megérkezett, és 

látta az Isten kegyelmét, 

megörült, és bátorította 

mindnyájukat, hogy szívük 

szándéka szerint maradja-

nak meg az Úrban…” 

Isten kegyelme látszik 

az Őt követők életén. Rá-

adásul nemcsak a boldog 

békeidőkben, hanem a nyo-

morúságok idején is. Ke-

resztyénné lenni abban az 

időben sem volt könnyű, 

hiszen már ekkor üldözték 

a keresztyéneket, s az iga-

zán nagy üldözések majd 

csak ezután jönnek, de a 

keresztyénség mégis ter-

jedt tovább. Mert Krisztus 

kegyelme mindenkinek 

hirdettetik kivétel nélkül. 

Neked is, nekem is, 

neki is. Mindenkinek. Még 

annak is akiről mi elkép-

zelhetetlennek tartanánk. 

Az apostolok idejében sem 

feltételezték volna egy ró-

mai centúrióról, hogy ke-

resztyénné akarna lenni, 

mégis az lett.  

Mert Isten igéje min-

denkor mindenkinek, min-

denhol hirdettetik ma már. 

Isten igéje szól, s ha egy 

kicsit is odafigyelünk rá, 

megszólít minket is. 

S ha mi tudunk erre a 

megszólító igére hittel vá-

laszolni, akkor Isten kegy-

elme rajtunk is meglátszik. 

Nemcsak majd egyszer, ha-

nem már most is. Mind 

Kornéliusz, mind az anti-

ókhiaiak esetében azonnal 

nyilvánvalóvá lett Isten ke-

gyelme.  

Isten kegyelme ugyan-

is áthatja a mi életünket, 

ha mi is megmaradunk az 

Úrban. Az Istennel való kö-

zösségben átformálódik a 

mi életünk, s ha nem is 

kezdünk nyelveken szólás-

ba, vagy nem teszünk nagy 

és látványos csodákat ak-

kor is megváltozik az éle-

tünk. Az antiókhiaiakról 

nem is olvassuk, hogy nagy 

jelek történtek volna közöt-

tük, csak azt hogy az Úr 

keze velük volt. 

Isten népe életében 

mindenkor munkálkodik 

az Úr keze, s ennek látható 

eredményei is vannak. 



 

 

GYÜLEKEZETI HÍRMONDÓ Oldal  4 I. évfolyam, 9. szám 

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  

Meghívó 
 

2019. október 19-én, 18 órakor  

Vadász Attila orgonaművész 

ad koncertet Templomunkban. 

 

A belépés díjtalan!  

Kihelyezett perselyeinkbe támogató 
adományokat szívesen fogadunk. 

Minden érdeklődőt  
szeretettel várunk! 

Az ősz beköszöntével, az év utolsó harmadá-

ba léptünk. Ezúton is köszönjük mindazoknak, 

akik már rendezték fenntartói járulékaikat, illet-

ve adományaikkal támogatták gyülekezetünk 

működését.  

Az egyházfenntartói járulék éves mértékével 

kapcsolatban a Presbitérium továbbra is azt az 

álláspontot képviseli, hogy az az egyháztag 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 befize-

tett összeg kicsivel több, mint 10.000,- Ft/fő 

volt. Befizetését rendezheti a Lelkészi Hivatal-

ban, postai sárga csekken és átutalással is a 

11748069-20024262 OTP bankszámlaszámra. 

reszteléskor elhangzott szü-

lői fogadalmat a konfirmá-

ció alkalmával veszik majd 

át magukra. Ezzel ellentét-

ben a felnőtt előbb tesz hit-

vallást, s csak ezután része-

sül a keresztség szentségé-

ben, azaz mondhatnánk, 

hogy konfirmációja megelőzi 

keresztelését.  

Emiatt a keresztelésre 

való felkészülés tulajdon-

képpen konfirmációi felké-

szítés a felnőttek esetében.  

(Folytatás az 1. oldalról) Természetesen arra is 

van lehetőség, hogy ha vala-

ki nem konfirmált egykor, 

akkor ezt pótolja, vagy ha 

bármi okból reformátussá 

kíván lenni, akkor is ezt az 

utat kell végig járni, amely 

egyénenként változó. Jelen-

leg is többen készülnek fel-

nőttként keresztelésre, vagy 

konfirmációra gyülekeze-

tünkben. 

Legyen érte áldott Isten, 

hogy amíg tart a kegyelmi 

idő, pótolhatjuk hiányossá-

gainkat. 

Felnőttkeresztség (folytatás) Egy hajóban 

 

Bár már csak pár nap van ad-

dig, s talán nem is mindenkihez 

jut el idejében a Gyülekezeti 

Hírmondó, de még egyszer öku-

menikus hajóútra hívunk min-

den érdeklődőt szeptember 7-

én, (szombaton) a Szent Miklós 

hajóra.  

Balatonfüredről indulnánk dél-

előtt 10 órakor, és ide is ér-

nénk vissza pontosan délre. A 

hajóbérlés költségeihez 2.000,- 

Ft hozzájárulást kérünk a részt-

vevőktől, bízva abban, hogy 

gyülekezetünk 50 fős keretét 

meg tudjuk majd tölteni. 

Soli Deo Gloria! 


