
 

 

Az idei évben szeretnénk 

tovább vinni a tavaly beve-

zetett új rendet a gyerme-

kek karácsonyi szolgálata 

terén.  

Ahogyan tavaly is tettük 

idén is szétosztjuk a gyer-

mekek szolgálatát az adven-

ti, szentesti, illetve karácso-

nyi istentiszteletekre, azzal 

a lehetőséggel, hogy szent-

este minden gyermek részt 

vehet a szolgálatában, csak 

esetleg nem szavalattal, ha-

nem énekléssel.  

Készüljünk és ünnepel-

jünk együtt lelki közösség-

ben is! 

Balatonfüredi Református Egyházközség 

2019. december I. évfolyam, 12. szám 

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 

 

A decemberi különleges  

alkalmak és az évvégi  

istentiszteletek rendjét a  

3. oldalon találja. 

Áldás, 

Békesség! 

Ádventi szolgálatok 

„Felment József is a gali-

leai Názáretből Júdeába, 

Dávid városába, amelyet 

B e t l e h e m n e k  n e v e z -

nek…”  (Lk 2,4) 

Az első karácsony előtti 

különös ádvent történetét 

mondja el nekünk ez az ige. 

Egy hosszú és fáradtságos 

út, megannyi gond és féle-

lem koncentrálódik e rövid 

igeversben. Mária és József 

úton van Betlehem felé. 

De talán úton vannak 

már a bölcsek is, akik oly 

távolról érkeznek majd. A 

pásztorok még mit sem sej-

tenek, de amikor kell ők is 

elindulnak majd Betlehem 

felé. 

Sokfélék, sokfelől, men-

nek majd Betlehem felé. 

Mi más úton járunk, más 

utat kell megtennünk, hogy 

Krisztussal találkozzunk, 

hiszen más időben élünk. 

Mégis útra kell kelnünk egy 

hosszabb-rövidebb lelki uta-

zásra, hogy mi is – újra – 

átérezzük milyen hatalmas 

csoda, hogy egykor Betle-

hemben  „...megjelent Isten 

üdvözítő kegyelme minden 

embernek …” (Tit 2,11) 

Betlehem felé 



 

 

ALAPIGE: 2Thessz 1,11-12 

 

„ … m i n d e n k o r 

imádkozunk értetek, 

hogy a mi Istenünk te-

gyen titeket méltóvá az 

elhívásra, és töltsön 

meg titeket teljesen a 

jóban való gyönyörkö-

déssel és a hit cseleke-

deteivel hatalmasan, 
12hogy megdicsőüljön a 

mi Urunk Jézus Krisz-

tus neve bennetek, és ti 

is őbenne a mi Iste-

nünk és az Úr Jézus 

Krisztus kegyelméből.” 

 

Szeretett Testvéreim a 

Jézus Krisztusban! 

 

A keresztyén hit lé-

nyegének csodálatos össze-

foglalását hallhattuk e ver-

sekből, amelyek elmondják 

számunkra miért is olyan 

fontos keresztyénnek lenni, 

Krisztushoz tartozni, és 

hogy milyen szent küldetés 

is ez számunkra. Krisztust 

követni ugyanis minden 

korban nagy kihívás, amit 

emiatt sokan inkább nem 

is akarnak. Pedig Krisztus 

követése mindenkor áldá-

sok forrása az ember szá-

mára. Ugyanakkor – mint 

mondtam – nagy kihívás is, 

hiszen nem tudunk olyan 

kort mondani a keresztyén-

ség történetéből, amikor a 

keresztyéni lét könnyű lett 

volna.  

Jézus Krisztus idejé-

ben sem volt könnyű, s 

nem könnyű ma sem. Nem-

csak a világ külső körülmé-

nyei miatt, hanem még in-

kább a mi belső lelki vívó-

dásaink miatt. Hiszen ha 

szembe találjuk magunkat 

Isten kegyelmének csodála-

tos gazdagságával, akkor 

bizony szembe találjuk ma-

gunkat a mi szennyes bű-

neink méltatlanságának 

szörnyű valóságával is.  

Istennel szemben 

nincs bennünk semmi szép, 

semmi jó, semmi igaz, sem-

mi. Ez a semmi lét pedig 

nagyon riasztó valóság, hi-

szen méltatlanok vagyunk 

Isten szeretetére, amit mú-

landóságunk fájdalmas va-

lósága is szüntelenül elénk 

tár. 

S ebből a mélységből 

száll a mi gyenge szavunk 

Isten felé imáinkban, éne-

keinkben, de ez a gyenge 

szó nem hiábavaló, mert 

meghallgatásra talál Isten-

nél. 

 

Imádságaink minden-

kor Isten elé jutnak, s ha 

tudunk igazán jól imádkoz-

ni, akkor imádságaink cso-

dálatos módon válhatnak 

valósággá számunkra. En-
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Igei útravaló – a november 24-én 

elhangzott igehirdetés  

nek megéléséhez azonban 

készen kell lennünk Isten 

akaratának elfogadására, s 

tudnunk kell élő hittel Is-

ten akaratának teljesülésé-

ért könyörögni, mert ez az 

egyetlen jó akarat, amely 

az embereknek adatott.  

Isten akarata pedig 

nekünk is kijelentetett úgy 

a Szentírásban, mint Jézus 

Krisztusban, hogy higy-

gyünk Őbenne, és általa 

nekünk is örök életünk le-

gyen. Isten ugyanis kivá-

lasztott minket, hogy meg-

ismerjük Őt és az Ő nép-

ének tagjaiként áldó ke-

gyelmében részesüljünk. 

Noha nem vagyunk erre 

méltók, Ő méltóvá tud ten-

ni, amint erről Pál is bi-

zonyságot tesz a thesszalo-

nikaiaknak.  

Akit pedig Isten mél-

tónak ítélt, annak méltósá-

gát már senki el nem vehe-

ti. Ez a méltóság pedig azt 

az áldott lehetőséget is ma-

gában hordozza, hogy az 

ember megláthassa a való-

ban jót, és gyönyörűségét 

lelje benne. Az igaz jóban 

való gyönyörködés pedig 

mindig jó érzéssel tölti el 

az embert, akár akkor is 

amikor látszólag semmi jó 

sem történik körülötte.  

Isten kegyelméből mi 

azonban mennyei látást ka-

punk, hogy olyan dolgokat 



 

 

GYÜLEKEZETI HÍRMONDÓ Oldal  3 

Évvégi isten-

tiszteletek rendje 

 

- Dec. 1. vasárnap 09:30 óra 

Ádvent 1. vasárnapi úrvacsorás 

istentisztelet  

- Dec 2. hétfő 18:00 óra ádven-

ti evangelizációs alkalom Kán-

torné Pólus Ibolya szolgálatával 

- Dec 3. kedd 18:00 óra ádven-

ti evangelizációs alkalom Závo-

di Zsuzsanna szolgálatával 

- Dec 4. szerda 18:00 óra ád-

venti evangelizációs alkalom 

Bátki Dávid Géza szolgálatával 

- Dec. 8. vasárnap 09:30 óra 

Ádvent 2. vasárnapi istentiszte-

let  

- Dec. 15. vasárnap 09:30 óra 

Ádvent 3. vasárnapi istentiszte-

let Családi vasárnap  

- Dec. 22. vasárnap 09:30 óra 

Ádvent 4. vasárnapi istentiszte-

let  

- Dec. 24. kedd 17:00 óra 

Szentesti istentisztelet  

- Dec. 25. szerda 09:30 óra Ka-

rácsonyi istentisztelet, úrvacso-

rai alkalom  

- Dec. 26. csütörtök 09:30 óra 

Karácsonyi istentisztelet, legá-

tus szolgálatával 

- Dec. 29. vasárnap 09:30 óra 

vasárnapi istentisztelet  

- Dec. 31. kedd 17:00 óra Óévi 

hálaadó istentisztelet  

- Jan. 1. szerda 09:30 óra Újévi 

könyörgés  
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is lássunk, amik mások elől 

rejtve maradtak, s figyel-

münket az igazán lényeges 

dolgokra irányíthassuk. 

Mennyei látással ugyanis 

láthatjuk a kegyelmet és 

azt az áldott mennyei célt, 

amely minden földi mély-

ségből képes kiemelni min-

ket, hogy mennyei erővel 

diadalt arassunk. 

Az örök élet evangéliu-

mának áldott reménysége 

ugyanis csodálatos erő, 

amely életünk minden ide-

jében vigasztalásunkra 

adataik, amelynek ismeret-

ében mindenkor talpra áll-

hatunk, és újult erővel lép-

hetünk tovább. Ilyen csodá-

latos kegyelembe fogadott 

minket Isten Jézus Krisz-

tusért. 

 

A Jézus Krisztusba 

vetett hit pedig minket is a 

jó cselekvésére ösztönöz, 

hogy magunk is lelki gyü-

mölcsöket teremjünk, ame-

lyek ellen nincs törvény. A 

„szeretet, öröm, békesség, 

türelem, szívesség, jóság, 

hűség, 23szelídség, önmeg-

tartóztatás” lépcsőin járva 

mindenkor közelebb kerül-

hetünk Isten akaratához. 

Ha ebben gyakoroljuk ma-

gunkat, jó úton járunk, s 

életünk is kedves lesz Isten 

és emberek előtt egyaránt. 

Hiszen az ilyen cselekede-

teket ez a földi világ is di-

cséretesnek tekinti. 

Ráadásul ezek a csele-

kedetek, amelyek hitünk-

ből és hálánkból fakadnak 

mások számára is áldott 

útjelzőkké válhatnak, mert 

Isten dicsőségét hirdetik. 

Isten dicsőségét pedig 

csak akkor hirdetheti a mi 

életünk, ha magunk is ré-

szesei vagyunk ennek a di-

csőségnek. Márpedig Isten 

pontosan ezt kínálja ne-

künk, „hogy felragyogjon 

előttünk Isten dicsőségének 

ismerete Krisztus ar-

cán.” (2Kor 4,6) Krisztust 

követve pedig nekünk is 

részünk lehet ebben a di-

csőségben, hogy a mi éle-

tünkben is „megdicsőüljön 

a mi Urunk Jézus Krisztus 

neve…” 

Ezért „…mindenkor 

imádkozunk értetek, hogy a 

mi Istenünk tegyen titeket 

méltóvá az elhívásra, és 

töltsön meg titeket teljesen 

a jóban való gyönyörködés-

sel és a hit cselekedeteivel 

hatalmasan, 12hogy megdi-

csőüljön a mi Urunk Jézus 

Krisztus neve bennetek, és ti 

is őbenne a mi Istenünk és 

az Úr Jézus Krisztus ke-

gyelméből.” 

Ez a kegyelmi ajándék 

ugyanis minket is felkészít 

mind e földi életre, mind az 

örök életre, hogy amikor 

Krisztus visszatér e földre, 

ítélni élőket és holtakat, mi 

is az Ő választottaiként, az 

Ő érdeméért részesei lehes-

sünk az örök dicsőségnek. 

 

Ámen. 
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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  

Tájékoztató 
 

Örömmel tudatjuk, hogy  
megkezdődött a gyülekezeti konyha 
és vizesblokk teljeskörű felújítása, 

amelyet még ebben az évben,  

lehetőleg december közepéig  

szeretnénk is befejezni 

Sajnálatos módon mindez azzal is jár, 

hogy az elkövetkező hetekben ezek a  

helyiségek nem használhatók. 

 

Megértésüket köszönjük! 

Ady Endre 

Az Úr érkezése 

 

Mikor elhagytak, 

Mikor a lelkem roskadozva vittem, 

Csöndesen és váratlanul 

Átölelt az Isten. 

 

Nem harsonával, 

Hanem jött néma, igaz öleléssel, 

Nem jött szép, tüzes nappalon 

De háborús éjjel. 

 

És megvakultak 

Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, 

De őt, a fényest, nagyszerűt, 

Mindörökre látom. 

Nem Gábrielről, Mihály-

ról, vagy a Betlehem meze-

jén glóriát éneklő angyali 

seregekről és a többi meny-

nyei lényről lesz most szó, 

az angyalok egy egészen kü-

lönleges csoportjáról.  

A földi angyalokról. Mert 

angyalok a földön is van-

nak, sőt bármelyikünk lehet 

az. Az angyal ugyanis nem  

más mint egy küldött, egy 

követ, egy hírnök. Magyar 

nyelvünknek e szavai áll-

nak legközelebb a görög ki-

fejezéshez. Isten küldötte-

ként, Isten követségében, az 

Istentől kapott örömhír to-

vábbadóiként pedig magunk 

is lehetünk angyalok. An-

gyalok akik a legszebb aján-

dékot adják: a Megtartó, 

Üdvözítő, Úr Krisztus szüle-

tésének drága örömhírét. 

Mint egykor Betlehem 

mezején glóriát zengve, 

vagy Mária félelmét elosz-

latva hirdetni az Isten ke-

gyelmes szeretetének áldott 

üzenetét.  

Ez az örömhír tegye tel-

jessé idei karácsonyi ünnep-

lésünket, s ezzel tegyük ma-

gunk is teljessé az ünnepet! 

Kis karácsonyi angyalvárás 
Kálvin Kiadó  

évvégi kiadványai 

Megérkeztek gyülekezetünk-

be a 2020. évi Képes Kálvin 

Kalendáriumok és a Bibliaol-

vasó Kalauzok, amelyeket a 

Templom torony felőli bejára-

tánál illetve a Lelkészi Hiva-

talban lehet megvásárolni. A 

Kalendárium 500,- Ft, a Ka-

lauz 300,- Ft az idei évben. 

Sajnos Falinaptárral nem tu-

dunk jelenleg szolgálni.  

Kaphatók továbbá Bibliák és 

Énekeskönyvek is a Lelkészi 

Hivatalban, illetve rendelésre  

igyekszünk rövid határidővel 

beszerezni bármely egyházi 

kiadványt. 


