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Gyülekezeti Hírmondó  

Online  

alkalmaink: 

• Hétfőtől szombatig 7:30-tól 

reggeli áhítatot, vasárnapon-

ként délelőtt fél 10-kor is-

tentisztelet közvetítünk élő-

ben a templomból, Gyüleke-

zetünk illetve hétfőn és csü-

törtökön az Iskola Facebook 

oldalán. Az alkalmak honla-

punkról is visszanézhetők. 

Templomi 

alkalmaink 

• Vasárnaponként délelőtt fél 

10-kor istentisztelet a temp-

lomban, a gyermekistentisz-

telet egyelőre szünetel 

• Május 21-én Áldozócsütörtö-

kön, a mennybemenetel ün-

nepén 18 órakor tartunk 

ünnepi istentiszteletet. 

• A pünkösdi istentiszteletek 

pontos rendje még egyezte-

tés alatt áll. 

• Június 4-én a Nemzeti Ösz-

szetartozás Napján 16:30-

kor a Kárpát-medencei ha-

rangzúgást követően tar-

tunk istentiszteletet. 

Áldás, 

Békesség! A járványügyi veszély-

helyzet kapcsán enyhített 

korlátozások Egyházközsé-

günket is érintő részéről az 

alábbiakban szeretnénk 

tájékoztatni a gyülekezet 

tagjait és minden érdeklő-

dőt. 

A Presbitérium döntése 

értelmében a Balatonfüre-

di Református Templom-

ban újra megkezdődnek 

a nyilvános istentiszte-

letek 2020. május 17-től 

továbbra is a szokott va-

sárnap délelőtt 9:30-as 

kezdéssel. 

Gyermekistentiszte-

letet nem tartunk, és 

minden más gyülekezeti 

alkalom továbbra is 

szünetel. 

Az istentiszteletek 

élő, internetes közvetí-

tése megmarad, azért 

kérjük helyeiket 9:30 előtt 

foglalják el. Folytatódnak 

a FüredTV-n való közvetí-

tések is, mindazok számá-

ra, akik még kockázatos-

nak vélik a templomi is-

tentiszteleten való részvé-

telt. A különösen is ve-

szélyeztetett csoportok-

ba tartozóknak tovább-

ra is azt javasoljuk, 

hogy inkább maradja-

nak otthon, és közvetí-

téseink által kapcsolód-

janak a gyülekezet tér 

is idő fölött álló lelki kö-

zösségébe. 

Javasoljuk a Temp-

lomban is az orrot és 

szájat eltakaró maszk, 

sál vagy kendő viselé-

sét, és kérjük a kézfer-

tőtlenítő használatát.  

Az istentiszteleten 

való részvétel feltétele, 

a kellő távolságtartás, 

ezért a Templomban 

csak a kijelölt helyeket 

lehet elfoglalni. A közös 

háztartásban élők üljenek 

egymás mellé. Templo-

munkban csak minden 

harmadik pad két végébe 

lehet ülni. Az orgonakarza-

ton összesen 2 kijelölt pad 

van egy-egy család részére, 

a másik két karzatot lezár-

tuk, összesen 45 db 2-3 fős 

helyet tudunk biztosítani. 

Az ülőhelyeket érkezési 

sorrendben lehet elfoglal-

ni, ha elfogytak, további 

helyeket nem tudunk biz-

tosítani. Szükség szerint 
(Folytatás a 4. oldalon) 

Újra nyit a templom 



OLVASANDÓ: Mt 2,1-12 

ALAPIGE: Mt 2,11 

 

„…meglátták a 

gyermeket anyjával, 

Máriával, és leborul-

va imádták őt. Kinyi-

tották kincsesládái-

kat, és ajándékokat 

adtak neki: aranyat, 

tömjént és mirhát.” 

 

Szeretett Testvéreim a 

Jézus Krisztusban! 

 

Május első vasárnap-

ján, Anyák napján ezúton 

is, nagy szeretettel köszönt-

jük az Édesanyákat, Nagy-

mamákat, Keresztanyákat, 

és a Kismamákat is. Legyen 

áldott Isten mindnyájukért, 

akik Isten akarata szerinti 

gyermeknevelést végeznek, 

végeztek, végezni fognak. 

Teszik ők ezt valamennyien 

Isten akaratának való enge-

delmességként, hűséggel, 

Istennek tetsző, odaadó sze-

retettel.  

Ennek az odaadó sze-

retetnek pedig egyik, ha 

nem a legszebb példája Má-

ria története, amelyet e na-

pokban olvasunk a Bibliaol-

vasó Kalauz szerint. Jólle-

het ezt a történetet sokkal 

inkább a karácsonyhoz 

szoktuk kapcsolni – érthető 

módon, hiszen ez Krisztus 

születéstörténete – mégis a 

mai napra, a bölcsek hódo-

latán túl, más csodálatos 

mondanivalót is hordoz. Hi-

szen Krisztus születés tör-

ténete egyben egy édes-

anyává válás története is, 

mégpedig nem is a legköny-

nyebb történet.  

Máriának nagyon sok 

mindennel kell megküzde-

nie a gyermekáldás kap-

csán. Jól ismerjük a törté-

netet, amit az evangéliu-

mok leírnak, s jól láthatjuk 

benne azt is, Mária milyen 

nagy alázatossággal, milyen 

szent engedelmességgel, 

milyen tökéletes hűséggel, 

és milyen mérhetetlen oda-

adó szeretettel vállalja az 

anyaságot. E mai napon pe-

dig ennek nagyon is fontos 

mondanivalója van szá-

munkra. 

Az életadás ugyanis a 

szeretet legnagyobb csodá-

ja, amelyet az tehet igazán 

teljessé, ha ez az anyai sze-

retet hosszú időn át kíséri 

az embert, s az ember iga-

zán megtapasztalhatja mi-

lyen nagy áldás az édes-

anya. De még ha ez bármi 

okból nem is adatik meg, 

már maga az életadás is – a 

maga veszélyeivel, szenve-

désével és fájdalmával is, a 

szeretet bizonysága. Mert 

minden emberi élet anyai 

szeretetből fakad. 

A szeretet ismerete 
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Igei útravaló – a május 3-án elhangzott igehirdetésből  

nélkül Istent is nagyon ne-

hezen ismerhetnénk meg. 

Hiszen ahogyan János 

apostol 1. levelének 4. feje-

zetében is olvassuk: 

„7Szeretteim, szeressük egy-

mást, mert a szeretet Isten-

től van, és aki szeret, az Is-

tentől született, és ismeri Is-

tent; … 16és mi ismerjük és 

hisszük azt a szeretetet, 

amellyel Isten szeret minket. 

Isten szeretet, és aki a szere-

tetben marad, az Istenben 

marad, és Isten is őbenne.” 

Meg kell hát ismer-

nünk a szeretet igazi mély-

ségét, és ennek megalapo-

zását, ezt az áldott külde-

tést Isten az édesanyákra 

bízta. Az anyai szeretet fo-

gantatásunktól kezdve él-

tet, táplál és oltalmaz ben-

nünket. Hirdetve ezzel azt 

a csodálatos valóságot, amit 

Isten szeretete jelent szá-

munkra.  

Éppen ezért édesanyá-

vá válni csodálatos kegyel-

mi ajándék. Mária történe-

te azt is megmutatja, hogy 

ezt még a külső körülmé-

nyek sem befolyásolhatják. 

Az ő várandósságát sokan 

megvetették, akik nem is-

merték az igazságot. Egy 

ideig még József is kételke-

dett. A szülési körülmények 

sem voltak a legtökéleteseb-

bek, amint ezt Lukács 

evangéliumából megismer-

hetjük. De mindezek ellené-
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valóságon. Nem számít 

hogy menekülni kell, nem 

számít az üldöztetés, nem 

számítanak a nehézségek, 

mert a lényeg az a szeretet-

közösség, amely gyermek és 

szülő között van. 

Ez az anyai szeretet 

pedig mindenkor elismerés-

re méltó. Legyen édes-

anyánk számunkra is ki-

rálynő mindenkor, necsak 

gyermekkorunkban, s ehhez 

illő hódolattal járuljunk elé 

mindenkor, megköszönve 

azt, hogy életet adott ne-

künk, s megnyitva szívünk 

kincsesládáit szeretetünk 

teljes gazdagságát adjuk át 

nekik. 

Hiszen az anyai szere-

tet csodáját azt teszi teljes-

sé, ha magunk is hálás sze-

retettel válaszolunk rá. Is-

ten útján is csak akkor jár-

hatunk, ha ilyen szeretetkö-

zösségben tudunk lenni. 

Nem véletlen, hogy épp a 

szeretet hirdeti az evangéli-

um, és hogy az evangéliumi 

történet egy édesanyává vá-

lás történetével kezdődik 

Krisztus születésével. 

E ami napon különösen 

is figyeljünk erre, köszönt-

sük fel édesanyánkat, ha 

még megtehetjük, foglaljuk 

nevét hálaimába, de necsak 

ma, hanem életünk minden 

idejében: szeressük szívbéli 

hálával azt, aki nekünk is 

életet adott. 

 

Ámen. 
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re is Máriának megadatott 

az anyaság áldása, minden 

öröme és felelőssége. 

Mert Isten az édes-

anyákra rendkívül sokat 

bízott az életadás áldásá-

ban. Igazi önátadó szerete-

tet követel édesanyának 

lenni, hiszen az újszülöttet 

táplálni és óvni kell, a gyer-

meket életre nevelni, az if-

jút támogatni, és minde-

nekfelett mindenkor szeret-

ni. Tiszta, őszinte, anyai 

szeretettel, úgy ahogyan 

nem tud más, csak az édes-

anya. 

Mert minden emberi 

szeretet közül a legnagyobb 

és legmagasztosabb az 

anyai szeretet. Adjon érte 

hálát, minden ember, aki-

nek része lehet ebben, mert 

ezt semmi más nem pótol-

hatja.  

Az evangéliumi törté-

netet is kezdetétől a vég-

égig végig kíséri Mária je-

lenléte: Názárettől, Betle-

hemen, Jeruzsálemen és 

Egyiptomon át, vissza Ná-

záretbe, majd újra Jeruzsá-

lemen át a Golgotáig Jézus 

édesanyja jelen van. Vi-

gyázza, félti, óvja, megsirat-

ja elsőszülött fiát. Még ak-

kor is, ha Jézus maga a 

Mindenható Isten Egyszü-

lött Fia, Mária anyai gon-

doskodása akkor is végigkí-

séri gyermekét. 

Mert ilyen az anyai 

szeretet. Nem ismer semmi-

lyen akadályt ha gyermeké-

ről van szó, mindenre kész, 

mindenre képes gyermeké-

ért, élete minden pillanatá-

ban. Mindenkor jelen van. 

Így történik akkor is, 

amikor a bölcsek bemennek 

a házba, és a gyermek Jé-

zus mellett ott találják 

édesanyját Máriát. Hódola-

tuk, imádatuk, Jézusnak 

szól, a királynak, de e dicső-

ségben Máriának is rész 

jut, mint ahogyan a drága 

ajándékokat is neki adják 

át, s erre a rövid pillanatra 

e fiatal édesanya, hirtelen 

anyakirálynővé vált. 

Mert a bölcsek királyt 

keresnek. Ezért mennek Je-

ruzsálembe, a fővárosba, a 

királyi palotába. Ezt is kér-

dezik: „Hol van a zsidók ki-

rálya, aki most született?” A 

kérdés meghallva Heródes 

is a Messiási próféciákat 

keresteti, hogy „hol kell 

megszületnie a Krisztus-

nak.” azaz a Messiásnak, a 

nagy királynak. S a választ 

is a messiási próféciák kö-

zött lelik meg: „A júdeai 

Betlehemben, mert így írta 

meg a próféta: 6„Te pedig, 

Betlehem, Júda földje, sem-

miképpen sem vagy a legki-

sebb Júda fejedelmi városai 

között, mert fejedelem szár-

mazik belőled, aki legeltetni 

fogja népemet, Izráelt.” – 

azaz Dávid király utóda, a 

trón jogos örököse. 

Márpedig ha Krisztus 

király – és az – akkor Má-

ria anyakirálynő, mégha 

életkörülményei nem is en-

nek megfelelőek. Mindez 

azonban nem változtat a 
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egy második istentisztelet 

lehetőségére is készülünk. 

Kérjük, hogy betegen, 

náthásan, lázasan, influ-

enzásan, kockázatos uta-

zást, találkozást követő-

en, ne jöjjenek a templomi 

közösségbe. 
Az istentiszteletek vé-

gén a kézfogással való el-

köszönést továbbra is szü-

neteltetjük. 

Kérjük kísérjék figye-

lemmel hirdetéseinket, tá-

jékoztatásainkat!  

(Folytatás az 1. oldalról) 

Szóljon a harang! 

A járványügyi veszélyhelyzet miatt több gyülekezeti és 

közegyházi alkalom kapcsán is jelentős változások tör-

téntek: 

A Templomunkba tervezett május 23-i ORGONAKONCERTet 

későbbi időpontra halasztjuk. 

Az idei esztendőben elmarad a REND, valamint minden 

EGYHÁZKERÜLETI szervezésű nyári TÁBOR. 

Szintén elmarad gyülekezetünk NYÁRI HITTANOS TÁBORa. 

A közelgő Pünkösd ünnepén nem lesz KONFIRMÁCIÓ gyüle-

kezetünkben. Jó reménység szerint a kora őszi időszak-

ban tudjuk majd pótolni a konfirmációt, előre láthatólag 

október elején a reformáció hónapjában. A pontos idő-

pont hamarosan kijelölésre kerül. 

Névváltozás 

Egyházközségünk oktatási 

intézménye a Református 

Általános Iskola Balatonfü-

red átszervezésre került és 

ezzel együtt nevet is változ-

tat. Az új hivatalos megneve-

zés Balatonfüredi Reformá-

tus Általános Iskola és Óvo-

da lesz, amelyen belül mű-

ködik majd immáron új né-

ven a Balatonfüredi Refor-

mátus Iskola és új tagintéz-

ményként a Balatonfüredi 

Református Óvoda, jó re-

ménység szerint 2020. 

szeptember 1-től.  SDG! 

A Nemzeti Összetarto-

zás Éve alkalmából a Ma-

gyarországi Református 

Egyház Zsinatának Elnök-

ségi Tanácsa kéri, hogy má-

jus 22-én, a magyar refor-

mátusok egységére, június 

4-én pedig a trianoni béke-

diktátum 100. évfordulójára 

emlékezve, szólaltassák 

meg harangjaikat a refor-

mátus templomok. 

Nyolc évvel ezelőtt – 

2012. június 19-20-i ülésé-

nek zárónyilatkozatában – 

a Generális Konvent úgy 

határozott, hogy június 4-

ét, a Nemzeti Összetartozás 

Napját felveszi a magyar 

reformátusok számára ja-

vasolt jeles napok sorába. 

A Konvent a nyilatkozat-

ban kérte a gyülekezete-

ket, hogy a presbitériumok 

döntése alapján harangoz-

zanak május 22-én, a Ma-

gyar Református Egység 

Napján, valamint június 4-

én, a Nemzeti Összetarto-

zás Napján. 

 

A Balatonfüredi Fehér 

Templom harangjai is 

ezért zúgnak majd május 

22-én 10 órakor és június 4

-én 16:30-kor. 


