
 

 

Cikk főcíme 

Gyülekezetünk az idei 

évben is csatlakozni kíván a 

Református Szeretetszolgá-

lat által meghirdetett ád-

venti adománygyűjtések-

hez.  

A Szeretetdoboz akcióban 

legalább féléves szavatossá-

gi idővel bíró tartós élelmi-

szereket, a Nyilas Misi 

pakkokban pedig gyerme-

kek számára gyűjtünk kará-

csonyi ajándékokat decem-

ber 1-től 15-ig. 

A Szeretetdobozok jó re-

ménység szerit hamarosan 

megérkeznek a Lelkészi Hi-

vatalba. 

További részletes infor-

mációk a www.jobbadni.hu 

internetes oldalon találha-

tók. 
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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: 

• A november 17-i istentisz-

teleten adunk hálát úrva-

csorai közösségben az új 

borért Templomunkban 

Áldás, 

Békesség! 

Ádventi adománygyűjtések 

Október végén átállítot-

tuk óráinkat, s kezdetét vet-

te a téli időszámítás. Egyre 

korábban sötétedik, rövidül-

nek a nappalok, lehűl az 

idő. Lehullanak a levelek, s 

a virágzó-gyümölcsöző élet 

vegetálásba süllyed. A szép 

őszi színek lassan szürkére 

váltanak.  

Október végén, november 

elején temetőket járunk, ha-

lottainkról emlékezünk, s a 

múlandóság valósága, a ha-

lál sötétsége árnyékot vet 

életünkre, kissé talán ma-

gunk is megszürkülünk. Pe-

dig a legsötétebb napok még 

ezután jönnek, a legrövi-

debb nappalok és leghosz-

szabb éjszakák. 

Nekünk azonban a legsö-

tétebb éjszakákban is ott 

ragyog az örökkévaló vilá-

gosság: Isten dicsősége. Az 

Örökkévaló kegyelme pedig 

minket is részeltet ebben a 

világosságban, hogy az élet 

minden sötétségében is vilá-

gosság ragyogjon ránk.  

„Sötétségből világosság 

ragyogjon fel” /2Kor 4,6/ 



 

 

OLVASANDÓ: Júd 1-25 

ALAPIGE: Júd 20-21 

 

„Ti azonban, sze-

retteim, épüljetek 

szentséges hitetekben, 

imádkozzatok a Szent-

lélek által, tartsátok 

meg magatokat Isten 

szeretetében, várva a 

mi Urunk Jézus Krisz-

tusnak irgalmát az 

örök életre.” 

 

 

Szeretett Testvéreim a 

Jézus Krisztusban! 

 

Amikor Júdásról hal-

lunk, általában azonnal az 

áruló Júdás jut eszünkbe, 

Júdás Iskariótes, aki 30 

ezüstpénzért aktívan köz-

reműködött Jézus elfogatá-

sában. Erről a Júdásról pe-

dig tudjuk, hogy meghalt, 

így nem ő az, aki az imént 

felolvasott levelet írta, nem 

a tanítványok egyike, ha-

nem amint hallhattuk a le-

vél elején Jakab testvére. 

Jakabból viszont egészen 

sok van az Újszövetségben 

hiszen már a tanítványok 

között is van kettő: János 

testvére, akit Zebedeus fia-

ként különböztet meg a 

Szentírás és Jakab az Alfe-

us fia. A leggyakrabban 

azonban ha minden egyéb 

megjegyzés nélkül olvassuk 

Jakab nevét, akkor az nem 

más, mint Jézus testvére, 

József és Mária fia, aki a 

jeruzsálemi gyülekezet ve-

zetője volt. Így hát ez a Jú-

dás, aki Jakab testvéreként 

nevezi meg magát nem 

más, mint Jézus testvére. 

E rövid levél pedig egy 

mindenkor érvényes inte-

lem és sürgető felhívás a 

hamis tanítókkal, és hamis 

tanításokkal szembeni fo-

lyamatos küzdelemre, mely 

küzdelemnek azonban 

megvannak a maga szabá-

lyai, s ezen szabályok men-

tén e harc egészen másfajta 

küzdelem lesz, mint ami-

nek sokan gondolják. Ez a 

harc ugyanis nem rajtunk 

kívül történik, nem mások 

ellen irányul, hanem ben-

nünk zajlik, de mégis má-

sokért is küzdünk általa.  

Nagyon fontos alapve-

tése ez a keresztyén misszi-

ónak, hiszen nagyon sok-

szor sokan esnek abba hi-

bába, hogy a missziót már 

szinte nem is másokért, ha-

nem mások ellen végzik. 

Nyílt parancsok osztogatá-

sával riogatva az embere-

ket csak arról beszélnek, 

hogy neked mit kell ten-

ned, s nem arról, hogy test-

vér, ha bajban vagy, ha va-

lami gyötri a lelkedet, ak-

kor arra van megoldás, s 

szívesen elvezetlek a Meg-

váltóhoz, akinél mindenre 

van megoldás. 

Isten választottaiként, 
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Igei útravaló – az október 20-án 

elhangzott igehirdetés  

Krisztus tanítványaiként 

mindannyian erre kaptunk 

elhívást, s az ebben való 

megfelelésnek megvannak 

a maga lépései, amelyek 

mindegyike egyaránt fon-

tos. Ezt foglalja össze szá-

munkra alapigénk is: „Ti 

azonban, szeretteim, épülje-

tek szentséges hitetekben, 

imádkozzatok a Szentlélek 

által, tartsátok meg maga-

tokat Isten szeretetében, 

várva a mi Urunk Jézus 

Krisztusnak irgalmát az 

örök életre.” 

 

Az első és legfontosabb 

feladatunk a hitben való 

épülés. Hogy mi az igaz hit, 

arra hitvalló eleink igen 

csodálatos választ fogal-

maztak meg a Heidelbergi 

Káté 21. kérdésének vála-

szában: „Az igaz hit nem-

csak oly biztos ismeret, 

amelynél fogva igaznak 

tartom mindazt, amit Isten 

az ő Igéjében nekünk kije-

lentett, hanem azon felül 

még az a szívbéli bizodalom 

is, melyet a Szentlélek az 

evangélium által gerjeszt 

bennem, hogy Isten nem-

csak másoknak, hanem ne-

kem is bűnbocsánatot, örök 

igazságot és üdvösséget 

ajándékoz az ő ingyen ke-

gyelméből, egyedül a Krisz-

tus érdeméért.” 

Azaz Isten ismeret, és 

Isten iránti bizalom. Isten 

kegyelméből épülhetünk a 



 

 

GYÜLEKEZETI HÍRMONDÓ Oldal  3 

imádkozzatok a Szentlélek 

által, tartsátok meg maga-

tokat Isten szeretetében, 

várva a mi Urunk Jézus 

Krisztusnak irgalmát az 

örök életre.” 

Az imádságos élő hit 

pedig minket is elvezet arra 

az áldott állapotra, amikor 

Isten szeretetében várhat-

juk az örök életet. Isten 

szeretetének túlcsorduló 

gazdagsága pedig nemcsak 

betölt minket, hanem raj-

tunk is túl kell csordulnia, 

hogy másokat is betölthes-

sen. Azaz élő hitünkből élő 

cselekedeteknek is kell fa-

kadnia. 

Mert az Isten szerete-

tét megtapasztaló imádsá-

gos élő hit a másokért való 

munkálkodásra is elvezet, 

hogy a mi épülésünkből 

mások is épülhessenek, s 

így élhessünk egymással 

békességben egymásért. 

 

Isten erre csodálatos 

földi életre hívott el minket, 

melynek csodálatosságát 

nem földisége adja, mint 

azt oly sokan gondolják, ha-

nem az élő Istenbe vetett 

hit és a neki való szolgálat. 

Ahhoz pedig, hogy ezt a 

csodát mi is átélhessük: 

„épüljetek szentséges hite-

tekben, imádkozzatok a 

Szentlélek által, tartsátok 

meg magatokat Isten szere-

tetében, várva a mi Urunk 

Jézus Krisztusnak irgalmát 

az örök életre.” 

Ámen. 
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hitben újra és újra, ha oda-

szánjuk a szent időt, leg-

alább vasárnap azt az 1 

órát, hétközben pedig pár 

percet, mert a hitben való 

épülés soha nem érhet vé-

get. 

Amit felépítettünk ar-

ra pedig vigyáznunk is kell, 

s ennek legjobb módja az 

imádság. Az imádság, amin 

keresztül a Szentlélek által 

a hit ismerete és bizodalma 

személyes kapcsolattá vá-

lik az élő Istennel. Az 

imádság csodálatos lehető-

ség, mely mindnyájunknak 

megadatott Krisztus által. 

Őérte mindannyian Isten 

színe elé állhatunk, nincs 

szükségünk más közbenjár-

óra, csak Rá, s mindent Is-

ten elé vihetünk, még a leg-

titkosabb, vagy éppen leg-

szégyenletesebb dolgainkat 

is, mert Ő kegyelmes szere-

tettel fordul hozzánk Krisz-

tusért. 

 

Ahogyan a ma meg-

kezdett Jakab levelében is 

olvashatjuk majd: 

„13Szenved-e valaki közötte-

tek? Imádkozzék! Öröme 

van-e valakinek? Énekeljen 

dicséretet! 14Beteg-e valaki 

közöttetek? Hívassa magá-

hoz a gyülekezet véneit, 

hogy imádkozzanak érte, és 

kenjék meg olajjal az Úr 

nevében. 15És a hitből faka-

dó imádság megszabadítja 

a szenvedőt, az Úr felsegíti 

őt, sőt ha bűnt követett is el, 

bocsánatot nyer. 16Valljátok 

meg azért egymásnak bűne-

iteket, és imádkozzatok egy-

másért, hogy meggyógyulja-

tok. Nagy az ereje az igaz 

ember buzgó könyörgésé-

nek.” 

Az imádság ugyanis a 

csodákhoz vezető út, hiszen 

minden Isten felé megfo-

galmazott kérés imádság. 

Fontos azonban, hogy 

imádságban a hála is meg-

fogalmazódjék éppúgy, 

mint a magasztalás és di-

csőítés, melyre egyedül Is-

ten méltó. 

A világ teremtője, aki-

nek minden hatalmában 

áll, s akivel mi imádsága-

ink által élő személyes kap-

csolatban lehetünk min-

denkor. Ez a csodálatos le-

hetőség mindannyiunké, és 

ha élünk vele, élünk általa. 

Mert az imádságban mind-

az, amit hiszünk, amiben 

bizakodunk, valósággá lesz, 

életadó áldott erővé, mely 

boldogságunkat még telje-

sebbé teszi, bánatunkat el-

hordozhatóvá, gyászunkat 

örömre fordítja, szenvedé-

seinket diadallá. 

Napjainkban amikor 

minden a személyes kap-

csolatok fontosságát állítja 

elénk, nem szabad megfe-

ledkeznünk a leghatalma-

sabb szövetségesünkről, 

hanem imádságaink által 

ápolnunk kell Vele való 

kapcsolatunkat is, mert ez-

által maradhatunk meg az 

élő hitben, amint erre Jú-

dás is buzdít minket: „Ti 

azonban, szeretteim, épülje-

tek szentséges hitetekben, 
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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 
 

2019. december 2-4. között,  

18 órai kezdettel  

ádventi előkészítő  

istentiszteletek 

lesznek gyülekezetünkben 

vendégigehirdetők szolgálatával. 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Készüljünk együtt lélekben is! 

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. 

Egyházközségünk nyil-

vántartásaink aktualizálása 

érdekében ezúton is kérjük 

gyülekezetünk tagjait, hogy 

a névjegyzéki adatlapok ki-

töltésével segítsék munkán-

kat. 

Ezek az adatlapok hama-

rosan megtalálhatók lesz-

nek a Templomban és a Lel-

készi Hivatalban, illetve 

honlapunkon is.  

Nagyon fontos, hogy az 

adatlapokat aláírva juttas-

sák vissza a Lelkészi Hiva-

talba, vagy a templomban 

kihelyezett gyűjtődobozok-

ba, tekintettel arra, hogy az 

új adatvédelmi irányelvek 

alapján csak így vezethet-

jük át adataikat nyilvántar-

tásainkba.  

Az adatközlő lapon 

„További megadható ada-

tok” kitöltése természetesen 

nem kötelező, de nagymér-

tékben segíti a gyülekezeti 

nyilvántartás pontosságát, 

a kapcsolatfelvételt, és a 

gyülekezetben felmerülő 

problémák, kérdések megol-

dását. Segítségüket és 

együttműködésüket előre is 

köszönjük! 

Gyülekezeti tag nyilvántartás 
Síhelyváltási  

tájékoztató 

Amint azt több helyen is jelez-

tük már a sírhelyváltási felhívá-

sok kihelyezése nem jelenti a 

sírhelyek feletti rendelkezési 

jog azonnali megszűnését, 

azonban ha egy lejárt sírhely 

kapcsán éveken át senki sem 

jelentkezik a jelzések ellenére, 

akkor a rendelkezési jog meg-

szűnik. 

A nagyon régen lejárt sírok ese-

tében a 2004 előtti időszak tel-

jes mértékben elengedésre ke-

rült, ezek a sírok esetében a 25 

éves megváltási idő 2004-től 

2029-ig lesz érvényben. 

További tájékoztatás a Lelkészi 

Hivatal elérhetőségeink kérhe-

tő. 


