
Cikk főcíme 

Február 22-én a Gyüle-

kezeti Teremben megtör-

tént az első „ovikóstoló al-

kalom”. Leendő óvónőink  

farsangi foglalkozás keret-

ében ismerkedtek az ér-

deklődő szülőkkel és gyer-

mekekkel, illetve rövid tá-

jékoztatást adtunk indí-

tandó óvodánk helyzetéről, 

tervezett működéséről, 

egyéb tudnivalókról. 

Mintegy tíz kisgyermek 

volt jelen ezen az alkal-

mon, amely létszám – 

őszintén megvallva – jelen-

tősen felülmúlta várakozá-

sainkat.  

Köszönjük az óvónők 

szolgálatát, s várjuk az ér-

deklődőket 03.21-én is. 
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Gyülekezeti Hírmondó 

Alkalmaink: 

• Vasárnaponként délelőtt fél 

10-kor istentisztelet a temp-

lomban, kisgyermekek szá-

mára – a családi vasárna-

pok kivételével –külön gyer-

mekistentisztelettel 

• Vasárnaponként reggel 8-

kor istentisztelet a Szívkór-

ház nagytermében  

• 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 alkalmak 

• Március 21-én szombaton 

10 órátó l  11 óráig 

„ovikóstoló” a Gyülekezeti 

Házban 

 

Áldás, 

Békesség! 

Óvodába hívogató 

Böjti időszakunk elején 

fontos nekünk is megis-

mernünk a böjt áldott le-

hetőségének valóságát.  

Vendégigehirdetőink jó-

voltából többünknek meg-

adatott e lehetőség a közös 

elcsendesedésre, gondolko-

dásra, de mindnyájunk 

számára hasznos egy rövid 

összefoglaló vezérfonal. 

Mert a böjt fontos idő-

szak. Ahogyan ádvent a 

karácsonyra, úgy a böjti 

idő nagypéntekre és hús-

vétra készít fel. Krisztus 

drága áldozatának és di-

csőséges feltámadásának 

ünnepére.  

S noha jó hálaadással 

élni Isten minden ajándé-

kával, de az önmegtartóz-

tatásnak is helye van val-

lásunkban. Ezáltal tudunk 

ráhangolódni, érzékennyé 

válni Isten üzenetére, s vá-

laszt találni életünk nagy 

kérdéseire 

Ebben segít minket a 

böjt, hogy megértsük Isten 

érettünk hozott drága ál-

dozatának örömhírét. 

Böjtbe érve 



ALAPIGE: Lk 9,18-22 

 

„18Történt, hogy 

amikor egyszer magá-

ban imádkozott – ti. 

Jézus–, és csak a ta-

nítványok voltak vele, 

megkérdezte tőlük: Ki-

nek mond engem a so-

kaság? 19Ők így vála-

szoltak: Keresztelő Já-

nosnak, de némelyek 

Illésnek, némelyek pe-

dig azt mondják, hogy 

valamelyik régi prófé-

ta támadt fel. 20Ő 

megkérdezte tőlük: 

Hát ti kinek mondo-

tok engem? Péter így 

felelt: Az Isten Krisz-

tusának. 21Jézus rájuk 

parancsolt, hogy ezt 

senkinek se mondják 

el. 22Majd azt mondta, 

hogy az Emberfiának 

sokat kell szenvednie, 

el kell vettetnie a vé-

nektől, főpapoktól és 

írástudóktól, és meg 

kell öletnie, de har-

madnapon fel kell tá-

madnia.” 

 

Szeretett Testvéreim 

a Jézus Krisztusban! 

 

Az emberi lét egyik 

legfontosabb jellemzője, 

hogy véleményt alkotunk 

mindenről. Néha elhamar-

kodottan, néha megfontol-

tan, néha mások vélemé-

nye alapján, néha előző vé-

leményünket megváltoz-

tatva, de mindenről van, 

vagy kellene lennie véle-

ményünknek. A vélemény-

alkotás és nyilvánítás na-

gyon fontos dolog, de sok-

szor talán még fontosabb 

számunkra, hogy a másik 

embernek mi a véleménye 

rólam. Hogy mit gondol ró-

lam, hogy kinek mond en-

gem? Barátnak-e, vagy el-

lenségnek? Igyekszünk 

megfelelni mások elvárá-

sainak, ha nem is minden-

kiének, azokénak minden-

képp, akik fontosak ne-

künk. Szeretnénk elérni, 

hogy jó véleménnyel legye-

nek rólunk, hogy elégedet-

tek legyenek velünk. Gyer-

mekként szüleink, tanára-

ink, később szerelmünk, 

házastársunk, főnökünk. 

Vannak olyan embe-

rek is, akiknek ez a megfe-

lelés annyira fontos, hogy 

képesek ezért gyökeresen 

megváltoztatni az életü-

ket. Különösen is gyakori 

ez ifjúkorban. Amikor az 

ember másik iskolába ke-

rül, új munkahelyre, új 

társaságba, igyekszik beil-

leszkedni, megtalálni a 

maga helyét. Ebben a ke-

resésben pedig különösen 
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Igei útravaló – a február 23-án elhangzott igehirdetés  

is hangsúlyossá válik, 

hogy a másik kinek mond 

engem? Különösen is ak-

kor, ha egy másik fontos 

kérdésre még nincs meg a 

válasz: Ki vagyok én? Ki 

vagyok én igazán? Talán 

majd más valaki meg tud-

ja mondani, hogy ki va-

gyok én. Emiatt olyan fon-

tos fiatal korban a kérdés: 

kinek mondanak engem az 

emberek? 

Jézus is ezt a kérdést 

tette fel tanítványainak: 

„Kinek mond engem a so-

kaság?” No nem azért 

mintha nem lett volna 

tisztában azzal, hogy ki is 

Ő. Nagyon jól tudta, csu-

pán arra volt kíváncsi, 

hogy tanítványai miket 

hallottak az emberek kö-

zött, és igazából talán nem 

is arra volt kíváncsi, hogy 

a sokaság mit mond, hogy 

mi a tömeg véleménye ró-

la, hanem hogy a tizenket-

tő kinek tartja őt. 

Mint tudjuk, és mint 

hallhattuk is sokféle véle-

mény élt Jézusról az em-

berek között. Egyesek sze-

rint Ő Keresztelő János, 

mások szerint Illés, vagy 

valamelyik másik próféta 

a régiek közül, ahogyan a 

másik két evangélium em-

líti.  

Ha megkérdeznénk a 
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Krisztust. 

Jézus ugyanis csak 

ezután kezd nyíltan beszél-

ni a rá váró szenvedések-

ről, arról hogy hogyan kell 

majd megfeszíttetnie és 

feltámadnia a halottak kö-

zül. A legnagyobb titok és 

csoda, a kegyelem kiáradá-

sának, a golgotai kereszt-

nek a csodája, amely már 

most felragyog a tanítvá-

nyok előtt. Az üdvösség, a 

feltámadás és az örök élet. 

Ez az, amit felfed tanítvá-

nyai előtt Jézus.  

S ez az a felismerés 

amit csak akkor mondha-

tunk mi is magunkénak, 

ha ki tudjuk mondani éle-

tünk hitvallásaként: Jézus 

a Krisztus. Ráadásul ne-

künk már nem kell titok-

ban tartanunk, mert Krisz-

tus megváltó áldozata már 

megtörtént, immár min-

denhol hirdettetik a világ-

ban, s mi magunk is olvas-

hatjuk a Szentírás lapjain. 

Az evangéliumok híradá-

sát éppúgy, mint a próféci-

ák sokaságát, mindazt, 

amit Isten számunkra is 

kijelentett, szinte a világ 

minden nyelvén. Győződ-

jünk hát meg róla magunk 

is, vegyük kézbe Biblián-

kat, járjunk utána minden-

nek, és felismerve az igaz-

ságot valljuk mindenkor 

bátor hitvallással: Jézus a 

Krisztus, Isten Fia, Meg-

váltó! 

  Ámen. 
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sokaságot, akik körülöt-

tünk élnek arról, hogy ki-

nek mondják Jézust, mi is 

hasonló válaszokat kap-

nánk.  

Korunk embere, aki-

nek már több generáció 

óta nincs semmilyen kap-

csolata az egyházzal, ha-

sonlóan vélekedik. Egye-

sek nagy és bölcs tanítót 

látnak benne, volt idő, 

amikor az első kommunis-

tát – bár ezt a nézetet ma 

már nem nagyon hangoz-

tatják – megint mások a 

végidők nagy prófétáját, 

némelyek az első hippit, 

aki a szeretetet hirdette a 

háborúk helyett, és még 

rengeteg sok és különös 

véleményt hallhatnánk Jé-

zusról, amely hasonlóan a 

korabeli véleményekhez 

megegyeznek abban, hogy 

Jézusnak csak az emberi 

természetét látják. Ma is 

nagyon időszerű a jézusi 

kérdés: „Kinek mond en-

gem a sokaság?” 

A felsorolt válaszokat 

hallották a tanítványok is 

a nép között, de ők köze-

lebb voltak Jézushoz, ők 

ismertek olyan titkokat, 

csodákat, tanításokat is, 

amelyeket a sokaság nem 

ismerhetett. Ezért szegezi 

nekik Jézus a kérdést: 

„Hát ti kinek mondotok en-

gem?” Nagyon sok áll, 

vagy bukik a tanítványok 

válaszán, hiszen Jézus 

nem véletlenül kérdezi 

őket, hatalmas titkot akar 

megosztani velük, amely 

minden addigi titoknál ha-

talmasabb, de előbb meg 

kell születni egy válasz-

nak.  

Mi a te válaszod ke-

resztyén testvérem? Te ki-

nek mondod Jézust? Ke-

resztelő Jánosnak? Illés-

nek? Egynek a próféták 

közül? Csupán nagy és 

bölcs tanítónak? Vagy csu-

pán a végidők prófétájá-

nak? Csupán egy szokat-

lan jelenségnek, vagy eset-

leg puszta kitalációnak? 

Mi a válaszod?  

A válaszadásra akkor 

Péter szánta rá magát: „Az 

Isten Krisztusának.” Hébe-

rül a Messiásnak. Akit Is-

ten kezdettől fogva meg-

ígért, akit a próféták hir-

dettek, és akit oly sokan 

vártak. 

Vajon mi mernénk-e 

más véleményen lenni, 

mint a többség? Ki tudjuk-

e mondani, hogy Jézus a 

Krisztus, ami megváltónk, 

vagy mélyen hallgatunk 

minderről, mert a világ 

mást mond? Elfogadod-e 

Jézust te is az Isten Krisz-

tusának, hogy ő valóban a 

Messiás, az Úr Felkentje? 

Hiszed-e hogy valóban 

meghalt és feltámadt, 

hogy valóban ül az Atya 

Isten jobbján, és hogy visz-

sza fog jönni, ítélni élőket 

és holtakat? Nekünk is fel 

kell ismernünk Jézusban a 
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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  

Az elmúlt hetekben útjukra indultak az adat-

felvételi lapok, amelyek gyülekezetünk új egy-

háztag-nyilvántartásának alapjául szolgálnak 

majd. Ezúton is köszönjük a levelek kihordásá-

ban való segítségnyújtást.  

Többen jelezték, hogy egy-egy anyakönyvi 

adat – keresztelés, konfirmáció – pontos idő-

pontjára nem emlékeznek. Mivel ezek csak meg-

adható, azaz nem kötelezően kitöltendő adatok, 

így enélkül is leadható a lap. Ha azonban leg-

alább az éve ismert, már ez az információ is 

nagy segítséget jelent számunkra.  

Mindazok, akik nem kaptak eddig adatfelvé-

teli lapot, igényelhetnek a Lelkészi Hivatalból, 

illetve elvihetik a Templomból. 

REND-2020 

 

A június 26-28. között  

Pápán megrendezésre kerülő  

Református Egyházi Napok kapcsán 

egyre több információ kerül fel a 

rend.hu honlapra.  

 

Jó lenne Egyházkerületünk rendezvé-

nyén minél nagyobb létszámban  

képviseltetnünk magunkat legalább a 

szombati főnapon. 

Kellő igény esetén erre a napra közös 

utazást szervezünk! 

Az idei böjti időszak igei 

alkalmak sorozatával kösz-

öntött ránk. Igazán lélek-

emelő érzés volt estéről-

estére összegyűlni az ige 

mellé, s felfedezni a böjt-

ben rejlő csodálatos lehető-

séget, megtapasztalva a 

Szentlélek munkájának 

azon csodáját, hogy miként 

épültek egymásra az ige-

hirdetések, noha különbö-

ző igehirdetők, különböző 

stílusú igehirdetéseit hall-

gathattuk, készülve egy-

ben a böjti úrvacsorára is. 

Ez az alkalom egyben 

Bibliavasárnap is volt, 

amelynek perselyes ado-

mányával a Bibliatársulat 

szolgálatát támogattuk. 

Március 6-án pénteken  

megrendezésre került az 

Ökumenikus Világimanap.  

Mintegy 30-an egybegyűl-

ve ismerkedtünk meg a 

zimbabwei keresztyének 

életével, s közös imádság-

ban vihettük ügyüket Is-

ten színe elé, saját hitünk 

küzdelmeivel együtt. Le-

gyen érte hála Istennek! 

Böjti örömeink Táborok 

Az idei esztendőben is szervez-

zük a szokásos balatonfenyvesi 

táborokat. Mind a gyülekezet 

részéről, mind a kerületi tábo-

rokhoz való csatlakozás lehető-

ségével.  

Gyülekezeti hittantáborunk épp 

a REND hetében lesz, így csak 

hétfőtől-péntekig terjed majd 

június 22-26. között. 

Ismereteink szerint a kerületi 

hittanos tábor (1-6. o) június 

29-július 4 között, az ifjúsági 

tábor (7-12. o.) pedig július 6-

11 között kerül megrendezés-

re. 

További információk hamaro-

san! 


