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Kedves Testvéreink !  
 

Istentiszteleteink rendje 2010 októberében és novemberben:  
             

    2010.  október        17.    du. 17 óra:     Istentisztelet, majd előadás „Kálvin János                 
hagyatéka“ címmel. Az apácaszakállasi 
gyülekezet kórusa szolgál. 

 

2010.  október        24.    du. 17 óra:     Istentisztelet, utána az erdélyi Somos 
zenekar erdélyi protestáns énekeket ad elő. 

                                                               Közös rendezvény az „Europa“-Clubbal. 
 

2010.  október        31.    du. 17 óra:     Reformáció ünnepe,  úrvacsoraosztással. 
 

2010.  november      6.    du. 15 óra:     Bad Deutsch-Altenburg, ökumenikus istent. 
                                                              Közös rendezvény az „Europa“-Clubbal. 
 

2010.  november    14.    du. 17 óra:     Istentisztelet. 
 

2010.  november    21.    du. 17 óra:     Istentisztelet.  
 

2010.  november    28.    du. 17 óra:     Istentisztelet. Advent első vasárnapja. 
 

 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:   
   

* A gyermekistentiszteletet a templomi istentisztelettel egyidőben tartják 
gyülekezetünk hitoktatói: Márton-Cseh Katalin és Szabó Edina. Szeretettel várjuk 
a gyermekeket szüleikkel együtt. 
 

* Az imaközösség és a bibliaóra alkalmára várjuk a Testvéreket csütörtökönként 
19,00 órától a gyülekezeti teremben. 
 

* aki a jövőben inkább online formában, azaz e-mailben szeretné megkapni                                         
gyülekezeti hírlevelünket, kérjük, jelezze ezt a  bemaref@gmail.com  címre küldött  
levélben!  Segítségüket  előre  is  köszönjük! 
 

* elkészült gyülekezetünk honlapja:  http://becsi.reformatusok.com/  Akik 
használják az internetet, olvashatják elérhetőségünket, értesítéseket, beszámolókat   
alkalmainkról.  
  
Felhívjuk a figyelmet az adakozás szolgálatára, az egyházi járulék befizetésére és 
az önkéntes adományok megajánlására. A keresztyéni kötelesség teljesítését 
köszönjük. 
 
 
Bécs,  2010 október 12.                                A gyülekezet vezetősége 
 



O K T Ó B E R –  A  REFORMÁCIÓ HÓNAPJA 
 

M E G H Í V Ó 
 

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket a 2009-2014 Kálvin évek alkalmából az 
istentisztelet ünnepére és az előadás hallgatására. Apácaszakállasról református 
testvérek érkeznek hozzánk. 
 
Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten 

dicsőségére. (2Kor 4:15) 
 
2010. október 17-én, vasárnap 17.00 órai kezdettel az istentisztelet alkalmán 

Dr. Somogyi Alfréd, az apácaszakállasi gyülekezet lelkésze prédikál.  
Majd a kamara kórus szolgálata hangzik. 

 
Az istentiszteletet követően Kálvin János hagyatéka címmel előadást láthatunk 

képekben és hallhatunk felvidéki lelkipásztorok tolmácsolásában. 
 

A testvéri együttlét a gyülekezeti teremben folytatódik  
a szeretetvendégség közösségében. 

 
Kérjük a szíves hozzájárulást a terített asztalokhoz. 

 
 

* * * * * 
 

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 
igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre 

felkészített.” (2Tim 3:16-17) 
 

A reformáció egyik nagy ajándéka a Szentírás visszajuttatása az ember kezébe anyanyelven. 
Amit több sötét század képekben és szobrokban akart megmutatni Istenből, azt a reformáció 
felcserélte az írott ige könyvére. Arra a könyvre, melyet az élet könyvének nevezünk. Az 
isteni szó anyanyelvű olvasása mindezen túl visszaadta a népek kezébe az írás tudományát és 
ajkukra az olvasás csodáját. Sok áldás és virágzás fakadt abból a felkiáltásból, mely így 
hangzik: „Ad Fontem!” – „Vissza a forráshoz!”. A forrás, melyből az élet vize fakad és 
lelkünket az örök életre táplálja, a testet öltött Ige, akit az írott igéből ismerhetünk meg 
igazán. A Szentírás, mely az előttünk élő generációkat az utánunk jövő generációkkal is 
összekapcsolja, melynek olvasása, igéinek szívünkben forgatása a helyes irány a Krisztushoz 
vezető úton.  
A reformáció örökségét, mint hív református embereknek, tovább kell adnunk. Példaként 
éljük a Szentírás igéjének útmutatását, hogy az utánunk következőknek átadhassuk ezt az 
Istentől jövő ajándékot, mely a 16. század derekán a népek kezébe visszajutott.  
Legyen a mi életünkben is mécses, világosság az ige, mert ha kiesik az ember kezéből, akkor 
sivárság és sötétség fedi be az élet idejét, mely útvesztőbe taszít. A zsoltáros lelkületével 
mondjuk: „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” (119:105) 



M E G H Í V Ó 
 

„Krisztus, ki vagy nap és világ, 
Minket sötétségben ne hagyj! 

Igaz világosság te vagy, 
Kárhozatra mennünk ne hagyj!” 

(500. dicséret) 
 

Az „Europa”-club és az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat 
közös rendezvényére hívjuk Testvéreinket. 

 
2010. október 24-én 17.00 órai kezdettel istentiszteletet tartunk. 

Az igehirdetés alkalmával emlékezünk az 1956-os magyar szabadságharcra. 
 

Ezt követően 17.30 órától a SOMOS zenekar vendégszereplését hallhatjuk 
„Krisztus ki vagy nap és világ…” címmel 

 a református templomban (Dorotheergasse 16, 1010 Wien). 
 

A Somos zenekart nagyjából erdélyi lelkészek és teológusok alkotják,  
előadásukkal erdélyi protestáns dallamokkal gazdagítanak.   

 
Kászoniné Fejős Gabriella – hegedű 

Miklós Alpár – hegedű 
Kádár Gábor – brácsa 

Juhász Ábel – nagybőgő 
Kászoni Szilárd – ének 

Bóné Katalin – ének 
Kincses Olga - ének 

Kátai Zoltán énekmondó és lantművész közreműködésével 
 
 

A gyülekezeti teremben a szeretetvendégség közösségébe hívjuk 
Testvéreinket. 

 
 
 
Kérésünk, hogy süteménnyel, szendviccsel, pogácsával járuljanak hozzá a 
szeretetvendégséghez.   Továbbá  a  terítésben  is  számítunk  a  segítő  kezek  munkájára. 
 
Felhívás! 
Kérem azon vendégeinket, akik csak az előadást szeretnék meghallgatni, tartsák tiszteletben 
az istentisztelet csendjét és szentségét, a templomba csak 17.30 órakor jöjjenek be. 
Megértésüket előre is köszönöm.     Karvansky Mónika ref. lelkésznő 



Hatalmas Isten! Népek közé szórva, 
„Tebenned bíztunk eleitől fogva!” 

Mikor másunk nem volt, csak könny és zsoltár, 
Otthont keresve hajlékunk Te voltál. 

 
E M L É K E Z É S  

 
az ökumené szellemében 

a magyarok szimbolikus sírjánál Bad Deutsch-Altenburgban 
2010. november 6-án, szombaton 15.00 órai kezdettel. 

 
Az ünnepi istentiszteleten Ft. Tőkés László hirdeti Isten Igéjének üzenetét. 

A liturgia résztvevői: Herdics György apát, Kiss Miklós evangélikus lelkipásztor 
és Karvansky Mónika református lelkésznő. 

 
Dévai Nagy Kamilla és a Szent György Kórus a zene és az ének hangján szolgál 

a templomban és a kopjafánál. 
 

„Bibliás ősök sírja fölött állva,  
Találjon e nép végre önmagára, 

Köszönjön meg mindent a „védő karnak” 
S légyen testvére magyar a magyarnak”! 

 
A templomi istentiszteletet követően a temetőben, a sírnál dr. Fodor Tamás, 

Sopron polgármestere szól az emlékezőkhöz. 
 

A hagyományhoz híven a szeretetvendégségre a Bad Deutsch-Altenburg-i 
parókián kerül sor.  

 
„Kegyelmes Atyánk! Népek közé szórva, 

„Tebenned bíztunk eleitől fogva!” 
Add éljünk egymásért és senki ellen,  
Bárhol a földön, de Isten közelben!” 

 
* * * * * 

 
„A por visszatér a  földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta.” 

(Prédikátor könyve 12,7) 
 
November első hete mindenki szívében az emlékezés ideje a felmenőkre, a minden élők útján 
elmentekre. A temető csendje sokszor fájdalmas. A sírkő betűi a szeretettek nevén keresztül egy arcot, 
egy érintést, egy érzést hoznak elő. A sóhajok ez idő tájt mélyről fakadnak. De a temető csendjében 
hittel lépkedve Isten üzenete megérinthet mindnyájunkat. „Az én kegyelmem felragyog a poron!” Az 
isteni vigasztalás a fájdalmat képes emlékké, emlékkönyvvé, képpé formálni szívünkben, melyet 
hordozhatunk lélekben.  
Mit üzen nekünk egy szimbolikus sír? A közös történelmét egy népnek. Az idegenbe vettetés súlyát. 
Az otthoni sírok messzeségét. Az összetartozás tényét. Hitet és bizodalmat, mert Isten kezéből nem 
eshetünk ki, bármilyen messze is sodort az élet szele az édes anyaföldtől. 
 

Az „Europa”-club és az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat közös 
szervezésében. 


