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Gyülekezeti Hírmondó 

Alkalmaink: 

• Vasárnaponként délelőtt 

fél 10-kor tartunk istentisz-

teletet a templomban,  

• Vasárnaponként reggel 8-

kor istentiszteletet tartunk 

újra a Szívkórház nagyter-

mében — külsős résztve-

vők számára jelenleg nem 

látogatható! 

• A gyermekistentiszteletek 

és további gyülekezeti al-

kalmaink a nyári időszak-

ban szünetelnek. 

 

További alkalmak 

• Szeptember 12. Könyörgés 

a Magyarságért – Tihany 

(részletek a 4. oldalon) 

• Szeptember 13. Herendi 

templomszentelés 

• Október 4. az elmaradt 

konfirmáció tervezett idő-

pontja 

• Október 25. zenés isten-

tisztelet a Légierő Zenekar 

szolgálatával. Igét hirdet: 

Oláh Emil ezredes, kiemelt 

vezető tábori lelkész  

Áldás, 

Békesség! Kedves Testvéreink! A 

Koronavírus fertőzések újbóli 

emelkedése kapcsán a Zsinat 

Elnökségi Tanácsának irány-

mutatása szerint Egyházköz-

ségünkben az alábbi intézke-

dések kerülnek bevezetésre: 

Istentiszteleteinken az 

orrot és szájat eltakaró 

maszk viselése, valamint 

a Templomba érkezéskor 

a szóróflakonokban kihe-

lyezett kézfertőtlenítő 

használata kötelező. Kér-

jük, hozzon maszkot, de ha 

elfelejtené, korlátozott szám-

ban tudunk biztosítani egy-

szer használatos, nem steril 

maszkot. 

Templomunk méreté-

ből adódóan a létszámkor-

látot 200 főben határoz-

tuk meg, amellyel még 

biztosítható a kellő távol-

ságtartás. Szükség esetén 

újfent padok lezárására és 

ülőhelyek kijelölésére is sor 

kerülhet, egyelőre azonban a 

Templom minden padja hasz-

nálható. Kérjük a Kedves 

Testvéreket a szükséges 

védőtávolságok betartásá-

ra. A 200 fős korlátot átlag 

vasárnap nem szoktuk elér-

ni, Iskolánkkal egyeztetve 

a nagylétszámú családi 

vasárnapi alkalmak fel-

függesztésre kerülnek. 

A gyermekistentisztele-

tek, és minden más gyüle-

kezeti alkalom továbbra 

is szünetel. 

Az istentiszteletek élő, 

internetes közvetítése még 

nem indul el, azonban felvé-

tel készül, amely az eddigi 

rend szerint Egyházközsé-

günk YouTube csatorná-

ján megtekinthető. 

Szükség szerint további, 

akár hétköznap esti isten-

tiszteletek lehetőségére is 

készülünk. 

Kérjük, hogy betegen, 

náthásan, lázasan, influ-

enzásan, kockázatos uta-

zást, találkozást követően, 

ne jöjjenek a templomi 

közösségbe. 

Az istentiszteletek végén 

a kézfogással való elköszö-

nést továbbra is szüneteltet-

jük. 

Kérjük testvéreinket, va-

lamennyi egészségügyi ren-

delkezést tartsanak be. Kér-

jük, hogy imádkozzanak a 

járvány megszűnéséért, a 

betegekért, az egészség-

ügyi, illetve szociális in-

tézményekben dolgozó-

kért, a felelős döntéshozó-

kért. 

Kérjük kísérjék figyelem-

mel hirdetéseinket, tájékoz-

tatásainkat! 

Vírushelyzet 



OLVASANDÓ: Róm 7,6b-25 

ALAPIGE: Róm 7,7-13  

„7Mit mondjunk te-

hát? A törvény bűn? Szó 

sincs róla! Viszont a bűnt 

nem ismerném, ha nem is-

mertem volna meg a tör-

vény által, és a kívánságot 

sem ismerném, ha a tör-

vény nem mondaná: „Ne 

kívánd!” 8De a bűn, ki-

használva a parancsolatot, 

mindenféle kívánságot 

szült bennem. Mert a tör-

vény nélkül halott a bűn. 
9Én törvény nélkül éltem 

egykor. Amikor azonban 

eljött a parancsolat, a bűn 

életre kelt, 10én pedig meg-

haltam, és megértettem, 

hogy éppen az életre adott 

parancsolat lett halálom-

má. 11Mert a bűn, kihasz-

nálva a parancsolatot, 

megcsalt engem, és megölt 

általa. 
12A törvény tehát 

szent, a parancsolat is 

szent, igaz és jó. 13Akkor a 

jó lett halálommá? Szó 

sincs róla! Hanem a bűn, 

hogy bűn volta nyilvánva-

lóvá legyen, a jó által hoz 

rám halált, hogy így a pa-

rancsolat által a bűn bűn-

né legyen.” 

 

Szeretett Testvéreim 

az Úr Jézus Krisztusban! 

 

Ezekben a napokban a 

törvény betűjének régi 

rendje és a Lélek új rendjé-

nek különbségeit olvassuk 

a római levélből. Bár ré-

szekre osztva kerül elénk 

mégis fontos, hogy egység-

ben lássuk az egészet.  

Isten rendjének isme-

rete azonban rendkívül fon-

tos a hívő ember számára. 

Ennek a rendnek kell 

ugyanis meghatároznia 

egész életünket, s bizony 

amikor az ige mérlegére he-

lyezzük egész valónkat, ön-

magunkban mindig köny-

nyűnek találtatunk. Mert 

amint erre minket a felol-

vasott rész is emlékeztet a 

Római levélből Isten törvé-

nye és annak minden pa-

rancsolata szent igaz és jó, 

ámde a bűn miatt mégis 

csak halált és kárhozatot 

hoz az emberre. Azt érez-

zük, hogy nekünk sem árta-

na Isten rendjéhez igazíta-

nunk életünket. Nagy igaz-

ság van ebben, de egyben 

nagy kísértés is, hogy mi 

akarjuk kiérdemelni az üd-

vösséget. 

Mert a bűn, még a 

szentet az igazat és a jót is 

meg tudja rontani ben-

nünk, s ez a veszély min-

denkor leselkedik ránk, 

amivel szemben emberi 

erőnkkel tehetetlenek va-

gyunk. A legújabb bibliafor-

dítás jól érthető módon mu-

tatja meg ennek módját, 

hogy az embert megrontó 

bűn, még a szent, igaz és jó 

GYÜLEKEZETI HÍRMONDÓ Oldal  2 II. évfolyam, 9. szám 

Igei útravaló  

– az augusztus 23-án elhangzott igehirdetésből 

parancsolatot is képes ki-

használni, hogy megcsaljon 

minket és megöljön általa. 

Hiszen azáltal, hogy 

feltárja előttünk az igazsá-

got, és nevén nevezi a bűnt, 

ezáltal meg is mutatja azt 

nekünk. Miközben tehát 

óvni akar minket tőle, még-

is közelebb sodor minket 

hozzá. Pontosan úgy, mint 

amikor a drogprevenciós 

alkalmakon a gyermekeket 

megóvandó minden veszé-

lyes szertől, mégiscsak is-

mertetésre kerülnek azok, s 

amiről esetleg korábban a 

gyermeknek fogalma sem 

volt, ahhoz sokkal közelebb 

kerül.  

Ugyanígy az egyéb 

más felvilágosítási alkal-

mak, amelyeken sokszor a 

valódi megoldás nem hang-

zik el, hanem csak egy álta-

lános ismertetés a különbö-

ző módszerekről és veszé-

lyekről. Ezáltal pedig ezek 

az alkalmak sokszor célt 

tévesztenek és éppen ellen-

tétes hatást váltanak ki, 

mint amit eredetileg célul 

tűztek ki maguk elé. 

Amikor a konfirmációi 

előkészítő alkalmán előke-

rül a Ne paráználkodj! pa-

rancsolat kényesnek vélt 

témája, az óra mindig azzal 

kezdődik, hogy megkérde-

zem a konfirmandusoktól, 

hogy túl vannak-e már a 

felvilágosító órákon, és 

hogy miről szólt, vagy szól-
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sokszor megkísértette a 

bűn. 

Egyedül általa élhe-

tünk mi is megszentelt éle-

tet itt e földön, amelyben 

immár nem a törvény pa-

rancsolatainak megtartá-

sán múlik az üdvösség, ha-

nem kegyelemből hit által 

válhatunk részeseivé. Vi-

gyáznunk kell hát erre a 

hatalmas ajándékra, és 

szüntelenül ragaszkodnunk 

kell Krisztushoz, mert kü-

lönben a bűn még ezt is ké-

pes lenne ellenünk fordíta-

ni. 

Nem szabad hát elbi-

zakodottá, vagy felfuvalko-

dottá válnunk, azt gondol-

va, hogy a kegyelem evan-

géliumával azt csinálha-

tunk amit akarunk, hanem 

mindenkor alázattal kell 

Isten elé járulnunk kérve 

az Ő megelevenítő kegyel-

mét és útmutatását. 

Csak így maradhatunk 

meg Isten útján, ha a 

Szentlélek által szüntelen 

közösségben maradunk Is-

tennel, különben a bűn 

azonnal lecsap ránk, s leg-

szentebbnek vélt gondolata-

inkat is ellenünk fordítja, 

kihasználva minket, s leg-

kisebb gyengeségeinket is. 

Éljünk hát magunk is 

Krisztus kegyelmében, 

mert egyedül általa van 

számunkra bűnbocsánat, s 

Krisztus kegyelme az egyet-

len amit még a bűn sem ké-

pes ellenünk fordítani.  

 

  Ámen. 
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tak? Sok érdekes választ 

hallhattam az évek során, 

de azt nem, hogy mi az, 

amit Isten rendje számunk-

ra megadott.  

Pedig amikor őszintén 

és nyíltan beszélünk az élet 

Istentől rendelt dolgairól, 

azon egyrészt nincs mit szé-

gyellni, másfelől az elpiru-

lós zavarodottság helyett, 

úgy hiszem valódi utat le-

het mutatni, és valóban jó 

irányba lehet terelni az éb-

redező érdeklődést. 

Sajnos azonban az 

ilyen alkalmak igen ritkák, 

és sokan nem is kíváncsiak 

erre, s ezáltal még Isten 

törvényének minden szent 

igaz és jó parancsolata is a 

bűn által kárhozatos csap-

dává válik számukra. De 

még ha mi magunk igyek-

szünk is Isten törvénye sze-

rint élni és cselekedni, a 

bűn még minket is képes 

rászedni, hogy kihasználva 

a parancsolatot megcsaljon 

minket és megfertőzze éle-

tünket. 

Mert a bűn így műkö-

dik. Tőrt vet nekünk, amibe 

mi rendre szépen bele is sé-

tálunk, mert olyan fondor-

latos, amit mi nem is tu-

dunk megérteni. Önma-

gunkban esélytelenek va-

gyunk ellene, mert mindent 

képes kihasználni elle-

nünk, még akár Isten igéjét 

és hitbeli meggyőződésün-

ket is.  

Nincs e földön olyan 

ember aki ellenállhatna a 

kísértésnek, mert az annyi 

módon támad ellenünk, 

amit nemhogy átlátni, de 

még számba venni sem tu-

dunk. Még e mostani ige-

hirdetésben is ott lapul 

éppúgy, mint éneklésünk-

ben, imádságunkban, hála-

adásunkban, az úrvacsora 

szent jegyeiben, a mun-

kánkban, a magánéletünk-

ben, minden egyes lélegzet-

vételünkben és gondola-

tunkban, milliárdnyi sejtje-

inkben, minden egyes forin-

tunkban és mások javai-

ban, az egész teremtett vi-

lágmindenségben, s ki tud-

ja még mindenben. Nem 

tudsz neki ellenállni, ami-

képpen egyikünk sem. 

Ha pedig nem tudunk 

neki ellenállni, akkor Isten 

törvénye szerint kárhoztató 

ítélet alá esünk, s nincs 

esélyünk. Ámde mindez 

nem a törvény hibája, nem 

a parancsolatok tökéletlen-

sége, hanem a mi gyengesé-

günk és bűnnek való kiszol-

gáltatottságunk eredmé-

nye. 

Ezért van hát szüksé-

günk Isten megigazító és 

megújító kegyelmére éle-

tünk minden idejében. 

Mert csak így – Krisztus 

által szabadulhatunk meg a 

kárhoztató ítélettől. Egye-

dül Isten kegyelméből 

Krisztus értünk való drága 

áldozatáért, mert Ő vette 

magára a mi bűneink bün-

tetését is ott a golgotai ke-

reszten. Ő volt az egyetlen, 

aki képes volt eleget tenni 

a törvény kívánságának 

emberi testben, noha őt is 
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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  

A konfirmációra készülést kezdőknek előkészítő 

órát tartunk (kezdő csoport: 6. osztály, illetve a ko-

rábban lemaradt 7-8. osztályosok), míg a tavalyi 

előkészítősöknek (7. osztály, illetve már a konfirmá-

cióra készülők) felkészítő órát (haladó csoport). A 

konfirmációi órák időpontja továbbra is péntek dél-

után van, az előkészítő óra 16:30-tól (kezdő cso-

port), a felkészítő óra pedig 17:30-tól (haladó cso-

port) lesz a Gyülekezeti Házban (Óvoda u. 1.). Az 

első órára előre láthatólag 2020. szeptember 11-én 

kerül sor. A korai kezdést indokolja, hogy a járvány-

ügyi helyzet miatt Pünkösdkor elmaradt a konfirmá-

ció, amelyet 2020. október 4-i vasárnapon szeret-

nénk pótolni. Ez a lehetőség nem kötelező, de 

mindazoknak ajánljuk, akik már majdnem végigjár-

ták a felkészítést, és inkább a felvételik előtt szeret-

nének még konfirmálni. Számukra külön szombat 

délelőtti órát tartunk 9-11 óráig szeptember 12-i 

kezdéssel. Akik nem kívánnak élni e lehetőséggel, 

azok a pénteki felkészítő csoportba kerülnek. 

Elindult a Balatonfüredi 

Református Óvoda 
Szeptember 1-én gyakorlatilag is meg-

kezdte működését a Balatonfüredi Refor-

mátus Óvoda. A Hangya és Bárány cso-

portba összesen 37 gyermek jár, akikkel 

négy óvónő és két dajka foglalkozik. 

Egyelőre a felújítandó Mogyoró utcai 

épületben zajlik a nevelő munka, de bí-

zunk benne, hogy hamarosan megkez-

dődhetnek a felújítási munkálatok, 

amely alatt a vasúti Mesevilág Tagóvoda 

és a lakótelepi Tündérkert Óvoda fogadja 

be egy-egy csoportunkat. Ezúton is kö-

szönjük segítségüket! 

A Tihanyi Bencés Apát-

ság szerzetesközössége 

szeretettel hívja a Balaton-

felvidéki keresztény test-

véreket hagyományos öku-

menikus könyörgésünkre 

szeptember 12-én, szom-

bat délután 3 órára a Ti-

hanyi Bencés Apátság 

templomába. 

Hálát adunk keresztény 

és magyar elődeinkért, és 

azért imádkozunk, hogy az 

utánunk következő nemze-

dékek is hűségesek legye-

nek gyökereinkhez: a ke-

reszténységhez és a ma-

gyarsághoz. 

Igét hirdet:  

KÖNTÖS LÁSZLÓ a 

Dunántúli Református 

Egyházkerület püspökhe-

lyettese, a Pápai Reformá-

tus Gyűjtemények főigaz-

gatója. 

Hozzunk magunkkal egy 

szál virágot, és helyezzük 

majd el az apátságot alapí-

tó I. András király sírjára! 

Adjuk tovább a hírt ke-

resztény testvéreinknek! 

KÖNYÖRGÉS A MAGYARSÁGÉRT 
Az ősz beköszöntével, az év 

utolsó harmadába léptünk. Ez-

úton is köszönjük mindazok-

nak, akik már rendezték fenn-

tartói járulékaikat, illetve ado-

mányaikkal támogatták gyüle-

kezetünk működését az elmúlt 

nem könnyű időszakban. Az 

egyházfenntartói járulék éves 

mértékével kapcsolatban a 

Presbitérium továbbra is azt az 

álláspontot képviseli, hogy az 

az egyháztag éves jövedelmé-

nek (fizetés, GYES, nyugdíj, be-

vételeik, stb) 1%-a, vagy havi 

jövedelmének a 10-12%-a le-

gyen egy évre. A 2019. évben  

az 1 főre jutó átlag befizetés 

13.657,- Ft volt.  

Befizetését rendezheti a 

Lelkészi Hivatalban, sárga 

csekken vagy átutalással a 

11748069-20024262 OTP 

bankszámlaszámra. 


