
Cikk főcíme 

Január 1-je nemcsak az 

újév kezdete, hanem egy-

ben Kiskarácsony ünnepe 

is, amelyet Jézus születés-

ének 8. napjaként ünnep-

lünk, amikor a Jézus nevet 

adták neki. 

Lukács evangéliumának 

2. része 21. verse számol 

be nekünk erről, ami az új-

évre is áldott örök üzenetet 

hordoz. Jézus neve ugyanis 

azt jelenti, hogy az Úr az 

üdvösség, az Úr a szabadí-

tás. 

Isten különös kegyelmé-

ből újév napjára ez az üze-

net adatott nekünk napi 

igeként is: „Az üdvösség a 

mi Istenünké…” 
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Gyülekezeti Hírmondó 

Alkalmaink: 

• Vasárnaponként délelőtt fél 

10-kor istentisztelet a temp-

lomban, kisgyermekek számá-

ra – a családi vasárnapok ki-

vételével –külön gyermekis-

tentisztelettel 

• Keddenként délután 4 órától 

Bibliaóra a Gyülekezeti Ház-

ban 

• Szerdán este 6 órától aktív 

dolgozók Bibliaórája a Gyüle-

kezeti Házban 

• Pénteken este fél 7-től ifjúsági 

óra a Gyülekezeti Házban 

Imahét 

• Jan. 20. Hétfő 17 óra  

Tihany Apátsági Templom  

• Jan. 21. Kedd 17 óra  

Balatonfüred 

Plébánia (Piros) Templom 

• Jan. 22. Szerda 17 óra  

Balatonfüred 

Evangélikus Templom  

• Jan. 23. Csütörtök 17 óra  

Balatonfüred—Balatonarács 

Református Templom  

• Jan. 24-25 Péntek-Szombat  

17 óra  Balatonfüred 

Református (Fehér) Templom 

Áldás, 

Békesség! 

Kiskarácsony ünnepe 

Idén a máltai és gozoi 

keresztyének útmutatása 

alapján éljük meg keresz-

tyén egységünket az öku-

menikus imahét alkalma-

in.  

A máltaiak minden év 

február 10-én megünneplik 

a hajótörést szenvedett Pál 

apostol érkezését, amely-

nek története adja az idei 

ökumenikus imahét anya-

gát. A Földközi tenger kö-

zepén lévő szigeteken a ha-

józás áldásait és gyötrel-

meit is jól ismerik. Napja-

ink hajótöröttei közül is 

sokan a máltai partokat 

érik el, így érthető, hogy 

máltai testvéreink az egy-

kori és mai hajótöröttek 

történeteiben is az Isteni 

gondviselésre irányítják 

figyelmünket.  

Így járhatjuk mi is végig 

a megbékélés, megvilágo-

sodás, reménység, bizalom, 

erő, vendégszeretet, megté-

rés és nagylelkűség állo-

másain végigvezető utat. 

Sok szeretettel várjuk 

Kedves Testvéreinket. 

Ökumenikus imahét  

2020. január 20-25. 



OLVASANDÓ: Ézs 8,8-10 

 

„8Betör Júdába, 

végigzúdul rajta, és 

nyakig ér. De ha kiter-

jesztett szárnyaival 

széltében ellepi az or-

szágot, „velünk lesz az 

Isten”! 9Tomboljatok 

csak, népek, majd meg 

fogtok rettenni! Figyel-

jetek mind, ti messzi 

országok! Fegyverkez-

zetek csak, majd meg 

fogtok rettenni, fegy-

verkezzetek csak, majd 

meg fogtok rettenni! 
10Szőjetek csak terve-

ket, majd meghiúsul-

nak, tárgyaljatok 

csak, úgysem sikerül, 

mert „velünk az Is-

ten”!” 

 

Szeretett Testvéreim 

az Úr Jézus Krisztusban! 

 

Fenti ószövetségi 

igénk az Immánuel jöven-

döléshez kapcsolódik: „Íme, 

egy fiatal nő, aki most vá-

randós, fiút fog szülni, és 

Immánuélnak nevezi majd 

el.” a legújabb fordítás sze-

rint, vagy a jobban ismert 

Károli fordítás szerint: 

„Ímé, a szűz fogan méhé-

ben, és szül fiat, s nevezi 

azt Immánuelnek,” Ezt a 

próféciát fedezhetjük fel 

mind Lukács, mind Máté 

evangéliumában a Máriá-

nak, illetve Józsefnek 

adott angyali jövendölések-

ben. Ez utóbbiból pedig azt 

is megtudjuk, hogy az Im-

mánuel név azt jelenti: ve-

lünk az Isten! Ezt hallhat-

tuk a felolvasott próféciá-

ban már magyarra fordítva 

az imént, de eredetiben 

ugyanúgy az „immánu Él” 

kifejezést találjuk, amint 

ezt részben a Károli fordí-

tásban is találjuk. Ráadá-

sul ha tovább olvassuk a 

próféciát a következő ver-

sek sora elvezet minket a 

messiási próféciák sorához 

a 9. fejezetben. 

Csodálatos ígéretek 

sora, amelyek azonban egy 

ítéletes próféciát fognak 

közre, a felolvasott rész 

ugyanis egy ítéletben 

hangzik el. De még ebben 

az ítéletben is jelen van az 

a csodálatos bíztatás, amit 

ez jelent, hogy „velünk az 

Isten.” 

 

Az élő Isten szövetsé-

ge az ember számára a leg-

nagyobb lehetőség. Külö-

nösen is azért, mert Isten 

ezt ingyen kegyelméből, 

szeretetből kínálja mind-

nyájunknak. Erről szól a 

karácsonyi evangélium, 

hogy Isten azért lesz em-

berré, hogy felragyogjon az 

örök élet világossága. Aho-

gyan a 9. fejezet elején ol-

vashatjuk a próféciát: „A 
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Igei útravaló – a december 22-én  

elhangzott igehirdetés  

nép, amely sötétségben jár, 

nagy világosságot lát, a ho-

mály földjén lakókra vilá-

gosság ragyog.” „Mert úgy 

szerette Isten a világot, 

hogy egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne 

vesszen, hanem örök élete 

legyen. 17Mert Isten nem 

azért küldte el a Fiút a vi-

lágba, hogy elítélje a vilá-

got, hanem hogy üdvözül-

jön a világ általa.” – tehet-

jük hozzá azonnal János 

evangéliuma jól ismert 

verseit magyarázatként. 

Jézus Krisztusban Is-

ten szeretete adatott ne-

künk az új szövetség, 

amelyben mi is részei lehe-

tünk Isten bűnbocsátó ke-

gyelmének, s Krisztus ér-

deméért mi is igazakként 

állhatunk Isten előtt. Nem 

a magunk érdemeivel, nem 

saját cselekedeteinkkel, 

mert azok csak ítéletet ér-

demelnek. Jézus Krisztus 

azonban emberré lett ér-

tünk, hogy emberként vé-

gezze el megváltásunkat. 

Hiszen Isten Fia ezért lett 

emberek fiává, hogy az em-

berek fiai Isten fiaivá le-

hessenek.  

Érzed-e ezt a kegyel-

met? Mert ebben a kegye-

lemben csodálatos erő van, 

ami mindenre elég, aho-

gyan erről Pál apostol is 

tanít minket, s ahogyan 

ezt magunk is megannyi-
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szeretnénk lenni. 

Vállaljuk hát mi is a 

Vele való közösséget, hogy 

mindenkor boldogan vall-

hassuk és érezhessük ki-

mondhatatlan erejét an-

nak, hogy velünk az Isten. 

Mert ez életünk legna-

gyobb lehetősége, nincs en-

nél jobb, ami emberrel tör-

ténhet, minthogy a Min-

denható Isten szövetségé-

nek tagja lehetsz. 

A Vele való szövetség-

ben életünk minden homá-

lyát, sötétségét és még a 

halál árnyékát is beragyog-

ja az örök élet dicsőségé-

nek nagy világossága, mert 

a Seregek Urának féltő 

szeretete számunkra is el-

küldte a Békesség Fejedel-

mét, hogy immár ne fél-

jünk, hanem legyen a mi 

szívünkben is nagy öröm, 

mert megszületett egykor 

az Üdvözítő Úr Krisztus a 

Dávid városában. 

Általa mi is békessé-

get nyertünk Isten jóaka-

ratából. Keressük hát mi is 

Őt, aki már megkeresett 

minket, ajtót nyitott ne-

künk, amit senki nem zár-

hat be többé. Nyissunk hát 

mi is ajtót az Úrnak, vál-

laljunk közösséget Vele, 

hogy Általa mi is győztesek 

lehessünk. „Akinek van fü-

le, hallja meg, amit a Lélek 

mond a gyülekezeteknek!” 

„…velünk az Isten!” 

 

 Ámen. 
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szor tapasztalhatjuk. Mert 

a Szentháromság Istennel 

való szövetségünkben mi is 

napról napra megújulha-

tunk, csodákat élhetünk 

meg, és boldog örömmel 

hirdethetjük az evangéliu-

mot minden népnek. Ki-

csiknek és nagyoknak egy-

aránt.  

G y e r m e k e i n k k e l 

együtt tagjai lehetünk Is-

ten szövetségének, és min-

denkor boldogan vallhat-

juk mi is „velünk az Isten!” 

Ugyanazzal a szent bizoda-

lommal minden helyzet-

ben, ahogyan a próféciában 

is hallhattuk a háborús fe-

nyegetésben: „8Betör Júdá-

ba, végigzúdul rajta, és 

nyakig ér. De ha kiterjesz-

tett szárnyaival széltében 

ellepi az országot, „velünk 

lesz az Isten”! 9Tomboljatok 

csak, népek, majd meg fog-

tok rettenni! Figyeljetek 

mind, ti messzi országok! 

Fegyverkezzetek csak, majd 

meg fogtok rettenni, fegy-

verkezzetek csak, majd meg 

fogtok rettenni! 10Szőjetek 

csak terveket, majd meghi-

úsulnak, tárgyaljatok csak, 

úgysem sikerül, mert 

„velünk az Isten”!” 

Istennel mindig biz-

tonságban vagyunk. Le-

gyen szó akár háborgó ten-

gerről, háborgó világról, 

vagy háborgó lelkünkről, 

ha Isten velünk van, eláll a 

vihar, megretten az ellen-

ség, és meghiúsulnak ter-

vei, s végül „hálát adok ne-

ki, szabadító Istenemnek.” 

Amint azt akár az evangé-

liumok, akár a próféták, 

akár a zsoltárok könyve is 

hirdeti. 

 

Isten közösséget vál-

lalt velünk. Nem mintha 

ez nekünk járna, hiszen 

gondoljunk csak bele mi 

kivel vállalunk közösséget. 

Vállalunk-e közösséget az-

zal, aki sosem hallgat 

ránk, aki folyamatos bosz-

szant minket, aki semmi 

hálát nem mutat, aki hűt-

len, aki lepaktál az ellenfe-

leinkkel, aki megveti a mi 

szeretetünket, és mindent 

ellenünk cselekszik? Mert 

ilyenek vagyunk mi embe-

rek Istennel szemben.  

De magunk is tudjuk, 

hogy időnként mégis az 

ilyen emberek közösségét 

keressük, és nem számít, 

hogy mit tesznek ellenünk, 

mert mindennél jobban 

szeretjük őket. Szülő a láz-

adó gyermekét, gyermek a 

lezülött szülőjét, testvér, 

az őt becsapó testvérét, 

hitves a hűtlenné vált hit-

vestársát, igaz barát az őt 

eláruló barátját. 

Isten szövetsége is 

végtelen szeretetéből fa-

kad, hogy minden enege-

detlenségünk, hűtlensé-

günk, bűnünk ellenére Is-

ten mégis keres minket, 

megszólít és kész velünk 

közösséget vállalni, pedig 

az Ő dicsőségében, szentsé-

gében és igazságában, mi 

semmik vagyunk. Ő mégis 

velünk van, ha mi is 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  

Ezúton is hadd mondjunk köszönetet 

mindazon Testvéreinknek, akik bekapcso-

lódtak az ádventben meghirdetett ado-

mánygyűjtéseinkbe, akár természetbeni, 

akár pénzbeli felajánlásokkal.  

A felajánlásokból idén is 40 élelmiszer-

csomagot tudtunk összeállítani, s jelentős 

számú „cipősdoboz” is érkezett. A felaján-

lott adományokat a Magyar Református 

Szeretetszolgálat részére adtuk át. 

Köszönjük Iskolánk közreműködését is, 

mind a szervezésben, mind a lebonyolítás-

ban, valamint a felajánlások terén is. 

Isten áldó kegyelmével teljes,  

boldog új évet kívánunk! 

 

„Mert a hegyek megszűnhetnek, 

és a halmok meginoghatnak, de 

hozzád való hűségem nem szűnik 

meg, és békességem szövetsége 

nem inog meg  

– mondja könyörülő URad.” 

 

Ézsaiás próféta könyve  

54. rész 10. vers 

Az idei évben ismét meg-

rendezére kerül – immáron 

kilencedik alkalommal – a 

Református Egyházi Na-

pok Dunántúl azaz a 

REND. A helyszín ismét 

Pápa lesz, ezúttal azonban 

a belvárosi rész, a Fő tértől 

a Március 15. téren keresz-

tül a Jókai utcáig. 

Az eddig megismert 

programlehetőségek igen  

gazdagnak ígérkeznek a  

lelki-testi feltöltődésre és 

szórakozásra egyaránt. A 

REND vezérigéje a Filippi 

levél 4. részének 4. verse: 

„Örüljetek az Úrban min-

denkor! Ismét mondom: 

örüljetek!” Minden prog-

ram e teljes öröm megtalá-

lást hivatott szolgálni. 

A REND legújabb pla-

kátjáról már a programok 

egy részét is megismerhet-

jük a Templomban, Isko-

lánkban.  

Tervezzük nyarunkba a 

dunántúli reformátusság 

fesztiválját 2020. június 26

-28. között. 

REND – 2020. 
Részletes anyakönyvi adatok 

a 2019. évből:  

A keresztség sákramentumá-

ban részesült: 

9 fi és 10nő, összesen 19 fő 

 

Konfirmációi fogadalmat tett: 

3 fi és 7 nő, összesen 10 fő 

 

Házasságkötésére Isten áldá-

sát kérte: 4 tiszta református 

vallású 9 vegyes vallású pár, 

közülük 1 pár ökumenikus 

szertartással, összesen 13 pár 

 

Református egyházi szertartás-

sal eltemettetett: 

10 fi és 11 nő, összesen 21 fő 


