
Cikk főcíme 

Gyülekezeti gyakornok-

ként június 28-án szolgált 

utoljára gyülekezetünkben 

Suhai Kristóf tiszteletes 

úr. 

Sajnálatos technikai 

probléma folytán templomi 

szolgálatáról nem készült 

videofelvétel, de igehirde-

tésének szerkesztett válto-

zatát a következő oldala-

kon olvashatjuk. 

Isten iránti hálával 

mondunk köszönetet az el-

múlt 10 hónapban közöt-

tünk végzett szolálatokért, 

segítségért, s Isten gazdag 

áldását kérjük további 

szolgálatára, életére és 

minden terveire! 

Balatonfüredi Református Egyházközség 

2020. július II. évfolyam, 7. szám 

Gyülekezeti Hírmondó 

Alkalmaink: 

• Vasárnaponként délelőtt 

fél 10-kor tartunk istentisz-

teletet a templomban,  

• Vasárnaponként reggel 8-

kor istentiszteletet tartunk 

újra a Szívkórház nagyter-

mében—egyelőre külsős 

résztvevők számára még 

nem látogatható! 

• A gyermekistentiszteletek 

és további gyülekezeti al-

kalmaink a nyári időszak-

ban szünetelnek. 

 

 

 

„Az Emberfia 

azért jött, 

hogy meg-

mentse, ami 

elveszett.” 

Mt 18,11 

Áldás, 

Békesség! 

Letelt a gyakornoki szolgálat 

Június közepén véget 

értek az áhítat közvetíté-

sek és nem sokkal később 

az istentiszteletek élő köz-

vetítése is. 

Tekintettel azonban ar-

ra, hogy az online alkalma-

inkat sokan, sok helyről 

követték, így a továbbiak-

ban—terveink szerint—az 

istentiszteleti alkalmakról 

felvétel készül, amelynek 

szerkesztett változata fel-

kerül Egyházközségünk 

online felületeire. (honlap, 

YouTube, Facebook)  

A közzétett felvételeken 

csak a lelkész lesz látható, 

illetve csak az istentiszte-

let átlagos vasárnapi része 

követhető, a sákramentu-

mi események (keresztelő, 

úrvacsoraosztás) nem, il-

letve a hirdetések is csak 

részben leszenek elérhető-

ek a felvételen. 

Az új rendszert az elkö-

vetkeztő hetekben tesztel-

jük, minden észrevételt, 

javaslatot, technikai segít-

séget köszönettel foga-

dunk. 

Távol a Templomtól 



OLVASANDÓ: Zsid 1 

ALAPIGE: Mik 7,18-20 

 

„18Van-e olyan Isten, 

mint te, aki megbo-

csátja a bűnt, és elen-

gedi népe maradéká-

nak büntetését? Nem 

tartja meg haragját 

örökké, mert abban 

telik kedve, hogy ke-

gyelmet ad. 19Újra ir-

galmas lesz hozzánk, 

eltapossa bűneinket, 

minden vétkünket a 

tenger mélyére dobja! 
20Hűségesen bánsz Já-

kóbbal, kegyelmesen 

Ábrahámmal, aho-

gyan megesküdtél őse-

inknek a régi időkben. 

 

Szeretett Testvéreim! 

 

Izráel többistenhívő 

népek között élt. Erősebb 

népek is voltak Izráelnél, 

ezért még inkább szüksé-

gessé vált az, hogy meg-

vallja Isten választott né-

pe azt, milyen Istenük 

van. Gyertek testvéreim, 

és nézzük most meg, hogy 

Istent miként ismerték 

meg akkor és ma hogyan 

tehetünk vallást Urunkról. 

Van-e olyan Isten, 

mint te? Hangzik el a kér-

dés a próféta szájából, 

amelyből már sejteni le-

het, hogy Urunk páratlan. 

Nincs Izráel Istenéhez fog-

ható más isten. A sok bál-

vány és hamis isten között 

nem találhattak Izráel Is-

tenéhez foghatót. Hajda-

nában, az ókori ember hie-

delemvilága szerint az ég-

boltot sokan lakták, iste-

nektől hemzsegett. Ezek 

az istenek olyanok voltak, 

mint az emberek. Család-

juk volt, feleségük, gyer-

mekeik, féltékenykedtek 

egymásra, megcsalták há-

zastársukat és gyilkoltak a 

nagyobb hatalomért. Ezek-

ből a mítoszokból csupa 

olyan történet kerülhet 

elénk, amelyek alapján, 

nemhogy jobbnak találhat-

nánk ezeket a hamis iste-

neket az embereknél, ha-

nem még rosszabbak is ná-

lunk. Hiszen még nagyobb 

hatalmuk volt, amellyel 

még gátlástalanabbul él-

tek.  

Hozzájuk viszonyítva 

is teljes nyugalommal le-

het hát feltenni a kérdést, 

kicsoda olyan Isten, mint 

te? A hűtlenséget ki lenne 

képes megbocsájtani? Van-

e olyan Úr, aki az ellene 

fellázadt népe javát keresi 

a helyett, hogy véres bosz-

szút állna rajtuk? Sőt, a 

próféta tovább indokolja 

Isten páratlanságát. Hi-

szen nemcsak elengedi a 

büntetést, hanem meg is 
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Igei útravaló 

Suhai Kristóf június 28-án elhangzott igehirdetése 

bocsát. Magát a bűnt, a 

vétket törli el, nem pedig a 

bűnös embert. Nem öli 

meg a bűnös embert, ha-

nem elengedi a benne hí-

vők jogos büntetését, hogy 

örök élettel ajándékozza 

meg választottait.  

Mekkora kegyelem ez 

testvéreim, hogy Isten 

nem úgy gondolkodik, 

mint mi, emberek. Nem 

azt mondja, amit mi is hal-

lunk, vagy esetleg mon-

dunk, hogy megbocsájtok, 

de nem felejtek.  

Éppen ellenkezőleg. 

Azt hallhattuk, abban te-

lik kedve, hogy kegyelmet 

ad. A bűnöket eltapossa, 

hogy azok megsemmisülje-

nek. Sőt, a tenger mélyére 

dobja azokat, hogy többé 

ne kerüljenek a felszínre, 

ne nyomorítsák meg senki-

nek sem az életét. Többé 

ne válasszanak el bennün-

ket Istentől. Láthatjuk 

mindezekből is testvéreim, 

hogy nincs senki más, aki 

Istenhez fogható lehetne. 

Isten kijelentéséből 

ezt tapasztalta meg Izráel 

népe is. A kezdetektől fog-

va szabadító Istenként is-

merhették meg.  

A kérdés ma is felme-

rülhet, hogy van-e bármi, 

vagy bárki, aki Istenhez 

fogható lenne? Kicsoda Is-

ten ma?  

Istenünk megismeré-
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Azt felelte, hogy visz-

szakérdezne: Milyen Isten-

ről van szó? Mert nem hisz 

olyan Istenben, aki az őt 

kérdezők szemei előtt le-

beg. Nem hisz olyan Isten-

ben, aki őt jobban szeret-

né, mint a vallatóit. De 

hisz olyanban, aki hozzá-

juk is ugyanolyan irgalom-

mal és kegyelemmel for-

dul, mint hozzá. És aki 

őket is ugyanazzal az atyai 

szeretettel élteti és segíti, 

mint őt. Akitől ő is kérheti, 

hogy áldja meg faggatóit. 

Izráel népének is az 

idegen népek között élve, 

azok hamis Isteneivel 

szemben kellett megvalla-

nia, hogy nincs Istenünk-

höz fogható más isten. 

Nincs más, aki a hűtlensé-

günk ellenére is hűséges 

marad hozzánk és kegye-

lemmel közeledik felénk 

bűneink ellenére is. Ahhoz, 

hogy mi is vallást tehes-

sünk Istenről, előbb meg 

kell tapasztalnunk az Ő 

kegyelmét. Emberi utak 

nem vezetnek Istenhez, ha 

Urunk nem jelenti ki ma-

gát, nem ismerteti meg ön-

magát velünk. Ahogy hoz-

zánk fordul, abból a kegye-

lemből tapasztaljuk meg, 

hogy nincs hozzá fogható 

más isten. Merjünk hát a 

bűnbánatot követően elin-

dulni a hozzá vezető úton 

és újjászületett életünkkel 

is hitvallást tenni arról, 

hogy Isten egészen más. 

 Ámen. 
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sének az az egyetlen jár-

ható módja, hogy Ő kije-

lenti magát, szól hozzánk, 

eljött közénk, elküldte egy-

szülött Fiát. Akinek ke-

reszthalála és feltámadása 

által elhárította azokat az 

akadályokat, bűnöket, 

amelyek elválasztottak 

bennünket tőle. Ebben a 

kegyelmében látszódik 

meg igazán, mennyivel 

másabb, mint mi. Hiszen 

milyen kényes téma a 

megbocsátás. Életünk so-

rán mennyi olyan hibát 

követünk el, amelynek sú-

lyát egész életünkön át 

hordozzuk. Ilyenkor érez-

zük, milyen jó lenne, ha 

valaki elvenné bűneinket 

és megbocsájtásra lelnénk.  

Kedves Testvéreim, 

Isten pontosan ezt kínálja. 

Pontosan ezt szeretné, 

hogy a bűneink szorítása 

alól felszabaduljunk, hogy 

megnyíljon az út az üdvös-

ségre, vele való közösség-

re. Felmerülhet a kérdés, 

ha Isten meg is bocsájt ne-

künk, mi változik meg kö-

rülöttünk, hiszen, akit 

megbántottunk, attól még 

az nem fog megbocsájtani 

nekünk. Ez így is van. De 

a bűnbánat, bűneink Isten 

előtti megvallása és a bűn-

bocsánat csupán az új élet 

kezdete. Bűneink megutá-

lása még az óemberünk 

megöldökléséhez tartozik, 

de ezt követi az újember 

megelevenítése. Urunk 

szabadítása nem fejeződik 

be a bűnbocsánattal, egé-

szen újjá szül bennünket, 

hogy kapcsolatunk helyre-

álljon vele. Ezért kapjuk 

Szentlelkének erejét, hogy 

általa életünket új keretek 

között élhessük szabadon. 

Imában kérhetünk erőt, 

hogy bűneinkkel leszámol-

hassunk, és bocsánatot 

tudjunk kérni mi magunk 

is, ha eddig nem mertünk. 

Isten megtisztít bennün-

ket, hogy utat nyisson szá-

munkra a rendezett élet 

felé. Szentlelke által lehe-

tővé teszi, hogy életünk-

ben minden a helyére ke-

rüljön.  

Ha átéljük ezt a sza-

badítást és kegyelmet, ak-

kor tudunk mi is vallást 

tenni Istenről, elmondani, 

hogy nincs hozzá fogható. 

Ha bekövetkezik ez a vál-

tozás, melynek következté-

ben életünkben elkezde-

nek a helyére kerülni a 

dolgok Isten kegyelméből, 

akkor annak látszata is 

lesz. Akkor az életünk is 

igehirdetéssé, hitvallásté-

tellé válik környezetünk 

számára.  

A 2. világháború után, 

amikor az új társadalmi 

rendszert kezdték kialakí-

tani, amelyben a hitükért 

is meghurcolhatták a hívő-

ket. Akkor kérdezték meg 

Victor Jánost, a kor híres 

teológusát, hogy mégis mit 

felelne ő, ha feltennék neki 

a kérdést, hogy hisz-e Is-

tenben?  
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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  

Isten iránti hálával és nagy örömmel 

tájékoztatjuk ezúton is gyülekezetünk tag-

jait, hogy a a Református Általános Iskola 

Balatonfüred intézmény átszervezésével 

létrejött Balatonfüredi Református Általá-

nos Iskola és Óvoda működési engedélye 

immár óvodai neveléssel is kibővült. Ez 

azt jelenti, hogy ha Isten is éltet bennün-

ket szeptember 1-én a Balatonfüredi Re-

formátus Óvoda megkezdi működését, 

előre láthatólag közel teljes létszámmal, 

miközben megkezdődhetnek a felújítási 

munkálatok is az óvoda épületén. SDG   

Orgonatábori szolgálat 
 

A június 28-i istentisztelet nemcsak az 

utolsó gyakornoki szolgálat miatt volt 

különleges, hanem azért is mert az idén 

is kántori szolgálatot végeztek közöttünk 

az ökumenikus orgonatábor résztvevői, 

Császár Gyöngyvér, Gaál Emese és Er-

dősi Hanna. Sőt a július 3-i zárókoncert 

előtt két órával egy teljes esküvő kántori 

szolgálatát is kiválóan teljesítette Gaál 

Réka. Jó tudni, hogy ennyi fiatal kiváló 

orgonista van közelünkben. Isten áldása 

kísérje mindnyájuk életét és szolgálatát! 

Augusztus 27-én, csü-

törtökön, 18 órai kez-

dettel  Templomunkban 

Pálúr János Liszt Fe-

renc - Díjas orgonamű-

vész ad orgonakoncer-

tet.  

Eredetileg ezt az alkal-

mat májusra terveztük, 

mint az egyházmegyei or-

gonaalap nyitókoncertjét, 

sajnos azonban akkor nem 

tarthattuk meg, most 

azonban bepótoljuk.  

A koncertre a belépés 

díjtalan, a kihelyezett per-

selyekbe az orgonaalap ré-

szére gyűjtünk adományo-

kat, az egyházmegye terü-

letén lévő sípos orgonák 

fenntartására, javítására. 

Pálúr János Párizs Vá-

rosának Nagydíját nyerte 

meg 1997-ben, a Zeneaka-

démia tanára, a Fasori Re-

formátus Templom orgo-

nistája, 2017-ben, kapta 

meg a legmagasabb zenei 

állami kitüntetést, a Liszt-

Díjat. (forrás:  palur.hu) 

Orgonakoncert 
Megújul az  

énekeskönyv 

A kiadvány a jelenlegi, 1948-

ban kiadott énekeskönyv 

nagy részét megtartva, bő tíz 

évnyi előkészület és munka 

eredményeként készül el eb-

ben az évben, mely jövőre 

lesz majd kézbe vehető. A 

mostani 512 énekből 460 

megmarad, kiegészülve to-

vábbi 208 énekkel. A számo-

zása egészen új rendszerű 

lesz, így a 668 ének sorszá-

mai 800 fölött is lehetnek, 

de lesznek üresen hagyott 

sorszámok is. Kíváncsian 

várjuk a régi-új énekeket 


