
 

 

Cikk főcíme 

Isten iránti hálával szá-

molhatunk be arról, hogy 

újraindult gyülekezetünk-

ben az ifjúsági órák alkal-

ma.  

Péntek esténként a már 

konfirmált iskolások korosz-

tályát hívjuk, várjuk az ige 

melletti kötetlen beszélge-

tésre, közös éneklésre 1,5 

órás időkeretben este fél 7-

től 8 óráig. Még bőven van 

hely, egyelőre nem vagyunk 

túl sokan. Ezúton is köszön-

jük az evangélikus templo-

mi ifjúsági csoport látogatá-

sát, amelyben megélhettük 

a közösség erejét. 

 

Kedves Ifjú Testvérünk! 

Péntek esténként szeretet-

tel várunk Téged is! 
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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 

• Pénteken este fél 7-től ifjú-

sági óra a Gyülekezeti Ház-

ban 

További  

alkalmaink: 

• Október 20.-án 18 órától 

orgonakoncert lesz Temp-

lomunkban 

• Október 31-én 17 órától 

közös reformációi istentisz-

telet lesz az Evangélikus 

Templomban 

Áldás, 

Békesség! 

Ifjúsági órák 

Október a reformáció hó-

napja lett annak okán, hogy 

1517. október 31-én Luther 

Márton – akkor még – Ágos-

ton-rendi szerzetes kiszö-

gezte 95 tételét a wittenber-

gi vártemplom kapujára, 

amellyel kezdetét vette a 

reformáció folyamata. 502 

év elteltével protestáns 

örökségünk minket gazda-

gít, s minket vár, hogy ma-

gunk is gazdagítsuk, s majd 

egykor továbbadjuk az utá-

nunk jövő nemzedékeknek. 

Az evangélium tisztaságát, 

a puritán kegyességet, a ke-

gyelemből hit által való üd-

vösség útját, a Bibliaolvasó 

mindennapokat, biblikus 

énekeinket, a közösségért 

való tenni akarást, a tisz-

tességes gazdálkodást, s 

megannyi értéket, amit a 

reformáció számunkra is 

elhozott. Gyakoroljuk hát 

magunkat ebben, hogy ál-

dott örökségünket valóban 

gyarapítva tudjuk tovább-

adni majd utódainknak. 

A reformáció hónapja 



 

 

OLVASANDÓ: Zsolt 14 

ALAPIGE: Zsolt 14,2+5b  

 

„Az ÚR letekint a 

mennyből az emberekre, 

hogy lássa, van-e köztük 

értelmes, aki keresi az Is-

tent. 

…mert Isten az igaz 

nemzedékkel van!” 

 

 

Szeretett Testvéreim 

a Jézus Krisztusban! 

 

A mai napra kijelölt 

zsoltár első olvasatra nem 

éppen tanévnyitó isten-

tiszteletre illik, hiszen az 

emberek romlottságát 

taglalja. Ám a mérhetet-

len panaszáradatban ott 

van ez a két részlet, ame-

lyet az imént felolvastam. 

Két részlet, amely csodá-

latos tanítást hordoz 

gyermekeknek és felnőt-

teknek egyaránt.  

Gyermekeink még az 

iskolában tanulnak az 

életre, minket pedig az 

élet iskolája oktat szünte-

len. Meg kell értenünk 

megannyi összefüggést, 

szabályt, formát, betűk és 

számok titkait, hogy bol-

dogulhassunk az életben. 

S bizony ki kell monda-

nunk hogy ezek között 

időnként értelmetlen dol-

gokkal is kell foglalkoz-

nunk.  

Jó pár évvel ezelőtt 

akadt kezembe egy első 

osztályos matematika 

munkafüzet egyik felada-

ta, amelynek nem volt 

megoldása. Felnőttként 

persze tudjuk, hogy néha 

az a megoldás, hogy nincs 

megoldás, de úgy gondo-

lom, egy a matematikával 

épp csak ismerkedő kis-

gyermeket még nem kel-

lene ilyen feladattal elbi-

zonytalanítani. Időnként 

előfordulnak értelmetlen 

feladatok és dolgok éle-

tünkben. 

Fontos azonban, hogy 

ezekből legyen kevesebb, 

máskülönben életünk is 

hamar válhat értelmet-

lenné, mint ahogyan mi 

magunk is lehetünk értel-

metlenné, ha nem csiszol-

juk kellőképpen a mi el-

ménket. 

Keresztyén ember-

ként pedig abban is hi-

szünk, hogy minden érte-

lem és bölcsesség Istentől 

származik, és az az iga-

zán bölcs és értelmes em-

ber, aki a tudásban és a 

tudományban is Istent 
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Igei útravaló – a szeptember 15-én  

elhangzott igehirdetés  

keresi, s az Ő csodálatos 

bölcsességére csodálkozik 

rá minden felfedezésében. 

Arra a csodálatos böl-

csességre, amely proto-

nokból, neutronokból és 

elektronokból atomokat 

képes alkotni, atomokból 

molekulákat, szerves és 

szervetlen anyagokat, s 

az egész világmindensé-

get. Arra a csodálatos böl-

csességre, amely számso-

rok között csodálatos har-

móniákat alkot, s olyan 

szabályokat, amelyek 

nagy része még ma is ti-

tok az emberek előtt. Arra 

a csodálatos bölcsességre, 

amely ezernyi módon ké-

pes  meg fo ga l mazn i 

ugyanazt, s egyszerű sza-

vakban kifejezni a világ-

mindenség legcsodálato-

sabb érzéseit, és titkait. 

Arra a bölcsességre, 

amely biokémiai és biofi-

zikai jelenségek sokasá-

gával képes megfejteni az 

élet titkait. Hiszen mind-

ezekben az Isten által al-

kotott csodálatos rendsze-

reket ismerhetjük meg, 

amelyek sokkal összetet-

tebek annál, hogy csak a 

véletlennek tulajdonítsuk 

őket. 

Isten csodálatos vilá-

got adott nekünk, s ennek 

titkait mi magunk is egy-
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való áldott közösségben. 

Mert Isten az övéinek ál-

dások sokaságát kínálja. 

Olyan mennyei kincseket, 

amelyeket el sem tudunk 

képzelni, mert mindig a 

megfelelő időben, a megfe-

lelő segítséget kapjuk. Ez 

nekem nemcsak hitbeli 

meggyőződésem, hanem 

mindennapi tapasztala-

tom, egészen friss élmé-

nyek sokaságával is. 

Isten kegyelmi szö-

vetségében mindent meg-

kapunk amire szükségünk 

van, lelki, szellemi, anya-

gi dolgok és javak terén 

egyaránt. Sőt Vele az is a 

miénk lesz, amit mi el 

nem érhetnénk. Mert bár 

sok mindent megszerezhe-

tünk mi magunk is, de Is-

ten azt is megadhatja, 

ami fölött nekünk nincs 

hatalmunk: az üdvösséget 

és örök életet. Nem is 

csak megadhatja, hanem 

meg is adja. 

Keressük hát mi is 

Őt szüntelen, hogy az Ő 

kegyelméből hit által 

megigazulva mi is az ér-

telmes emberek és az iga-

zak nemzedékéhez tartoz-

zunk, akiket Isten szeret, 

megtart és megőriz örök-

ké. 

 

Ámen. 
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re jobban megismerhet-

jük, ami által Istent is 

egyre jobban megismer-

hetjük. Isten ismerete pe-

dig újabb és újabb ismere-

tekre tanít minket, és így 

tovább.  

Keresztyén ember-

ként nekünk Istent kell 

elsőként keresnünk, az Ő 

országának titkait, s min-

den más is megadatik 

majd számunkra, aho-

gyan erre Jézus Krisztus 

is buzdít minket. Vagy 

ahogyan már a Példabe-

szédek könyvében is évez-

redek óta hirdettetik: 

„Adj a bölcsnek, és még 

bölcsebb lesz, tanítsd az 

igazat, és ő gyarapítja tu-

dását! A bölcsesség kezde-

te az ÚRnak félelme, és a 

Szentnek a megismerése 

ad értelmet.” 

Értelmünk, tudá-

sunk, minden ismeretünk 

Istentől származik, Ő a 

titkok tudója. A Vele való 

szövetségben pedig mi is 

megismerhetjük mindazt, 

amit tudnunk kell. Isten 

pedig csodálatos kegyelmi 

szövetséget kínál nekünk, 

ahogyan azt a keresztség 

sákramentuma is hirdeti. 

Nem a mi erőfeszítésünk 

által kell kivívnunk Isten 

kegyelmét, hanem immá-

ron Krisztus megváltotta-

iként, az Ő tanítványai-

ként részünk lehet ebben, 

mert Jézus Krisztus ve-

lünk is megosztja az Ő ér-

demeit. Ha elfogadjuk 

Krisztust életünk megvál-

tójának, Ő megigazít min-

ket, s általa immár mi is 

Isten népéhez tartozha-

tunk. 

Mert amint a zsoltá-

ros is hirdeti számunkra: 

„…Isten az igaz nemze-

dékkel van!” Mi pedig azt 

is jól tudjuk református-

ként, hogy „Ha Isten ve-

lünk, ki lehet ellenünk?” 

Csodálatos lehetőség az 

Istennel való szövetség, 

hiszen ellene senki sem-

mit nem tehet. Ez a szö-

vetség azonban az igazak 

szövetsége. De nem azo-

ké, akik magukat igaznak 

gondolják, hanem azoké, 

akik készek elfogadni Is-

ten megigazító kegyelmét 

Jézus Krisztusban. Ezért 

kell nekünk is Őt keres-

nünk mindenek előtt, 

hogy a Vele való szövet-

ségben részünk legyen, 

mert azon kívül mi is 

azok közé fogunk tartoz-

ni, akik Isten ellen van-

nak, és az nem a jó oldal. 

De ha szívünkkel, lel-

künkkel, értelmünkkel az 

Urat keressük, Ő kijelenti 

magát nekünk szent igé-

jében éppúgy, mint a tu-

domány megannyi igazsá-

gában, s minket is meg-

igazít, hogy immár az iga-

zak nemzedékéhez tartoz-

va részünk legyen a Vele 
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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  

Meghívó 
Új időpontban 

2019. október 20-án, 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. 

Az elmúlt hónapok során 

több jelentős részfeladat el-

végzése által eljutottunk 

addig, hogy a temetői nyil-

vántartásaink alapján fel-

mérjük a temetőben lévő, 

rendezetlen jogviszonyú sí-

rok helyzetét.  

Az elkövetkezendő na-

pokban igyekszünk megje-

lölni mindazon sírokat, 

amelyek megváltása nyil-

vántartásaink szerint lejárt.     

Kérjük, amennyiben a 

síremléken fehér szalagon 

erre utaló jelzést talál ke-

resse fel a Lelkészi Hiva-

talt, ahol rendezheti a sír-

hely újra váltását. 

Mivel közel 1200 sírhely 

van a református temetőben 

előfordulhat, hogy tévedés-

ből kerül jelzés egy-egy sír-

ra, amelyért ezúton is elné-

zést kérünk, azonban ilyen 

esetekben is javasoljuk a 

Lelkészi Hivatal felkeresé-

sét, hogy tisztázni tudjuk a 

helyzetet. 

Vitás kérdésben a sír-

helyváltáskor kapott nyugta   

jelenti a megoldást. 

E gyü ttmű ködésü ke t , 

megértésüket köszönjük! 

Temetői dolgaink Egyházközségi 

ingatlanok 

Egyházközségünk óvoda átvé-

teli tervei szépen haladnak. Ké-

szülnek a tervek, illetve egy to-

vábbi pályázattal is igyekszünk 

forrásokat rendelni a megvaló-

sítandó feladathoz. Immár 

2020. szeptemberére tervez-

zük az óvoda indítását, isko-

lánk tagintézményeként, jólle-

het a felújítási munkálatok ak-

kor még javában zajlanak 

majd. 

A Tölgyfa Csárda értékesítésé-

ről is döntött a Presbitérium 

legutóbbi gyűlésén. Az évek óta 

húzódó folyamat lezárásához 

közeledik. A befolyó vételárat 

ingatlanszerzésre kívánjuk for-

dítani. 


