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„Mi az igaz hit?” 

„Nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit 

Isten az Ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszersmind az a szívbeli bizodalom 

is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nemcsak 

másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot (megigazulást) és életet 

ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért”  

(Heidelbergi Káté 21. kérdés-felelet) 
 

Kedves Testvéreink!  

Istentiszteleteink rendje a 2013. esztendő október és november havában:  

 

2013.   október           20.   du.    17 óra: Istentisztelet 

 

2013.   október           27.   du.    17 óra:  Reformáció, Istentisztelet,  

    Úrvacsora   

 

2013.   november         9.   du.   15 óra: Ökumenikus istentisztelet 

    Bad Deutsch Altenburg  

 

2013.   november        10.   du.   17 óra: Istentisztelet 

 

2013.   november        17.   du.   17 óra: Istentisztelet 

 

2013.   november        24.   du.   17 óra: Istentisztelet 
 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:   

 

*  2013. október 27-én az istentisztelet keretében megemlékezünk az  

56-os forradalomról. Ez alkalommal gyülekezetünk fiataljai szolgálnak 

szavalattal.  

*  A gyermekistentiszteletek alkalmát a templomi istentisztelettel egy időben 

tartjuk a gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk a gyermekeket szüleikkel 

együtt. 

*  2013. október 17-én, csütörtökön 19.00 órától felnőtt konfirmációoktatás 

alkalmára kerül sor a gyülekezeti teremben. 

*  2013. október 24-én, csütörtökön 18.00-19.00 óra között lelkészi 

fogadóóra a gyülekezeti teremben. 

*   2013. november 10-én 10.30 órai kezdettel Linz-Leondingban magyar 

nyelvű istentiszteletre hívjuk és várjuk a Felső-Ausztriában élő Testvéreinket. 

Cím: Haidfeldstrasse 6, 4060 Linz-Leonding 

 

A gyülekezet vezetősége 
Bécs, 2013. október  13-án 



 

OKTÓBER – A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA 

 
Református örökségünk és kincsünk – a Heidelbergi Káté 

 

A 2013-as esztendő a református egyházak, gyülekezetek, keresztyén hívők életében  a 

Heidelbergi Káté 450. jubileuma is egyben. 

Ez az a könyv, melyből hitünk igazságait tanultuk mielőtt Isten és a gyülekezet színe 

előtt hitvallást tettünk Istenben gyökerező bizodalomról, iránta, gyülekezete és 

egyháza iránti elköteleződésünkről.  

A református keresztyén hívő ember ezt a könyvet, mint kincset tarthatja kezében és az 

isteni igazságok tényéről bizonyosodhat meg minden kérdés-feleletben, melyek a 

Szentírásnak igaz igéin alapulnak. 

 

KEDVES TESTVÉREK! 
 

Gyülekezetünkben is megemlékezünk az Október – a reformáció hónapja keretében 

a Heidelbergi Kátéról, annak születéséről, magyar reformátusok körében való 

elterjedéséről, hasznáról, jelentőségéről és mai aktualitásáról is.  

 

Október – a Reformáció hónapja jegyében 4 vasárnapon át egy prédikációs 

sorozat hallgatásával és egy előadás keretében hozzuk szívünkhöz és életünkhöz 

még közelebb a Heidelbergi Káté kérdés-feleleteit Istennek Igéi alapján. 
 

Prédikáció-sorozat – Heidelbergi Káté 
 

2013. október 13.   „Az én igém igazság” - Az embernek vigasza 

2013. október 20.   A Nagy Parancsolat 

2013. október 27.    Az egyház, Isten legelőjének nyája 

2013. november 10.   Bizonyságtévő hálaadás – A keresztyén élet minősége 

 

MEGHÍVÓ 

 
„Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és 

kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsőségesen 

fogtok bemenni a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába.” 

         (Péter 2. levele, 1,10-11) 
 

A Heidelbergi Kátéról szóló előadásra  2013. október 20-án, az 

istentisztelet után kerül sor, melyben részt vesznek az idei évben 

konfirmált fiataljaink.  

Az előadást a gyülekezet lelkipásztora, Karvansky Mónika tartja.  
 

Ezekre az alkalmakra szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket! 

 

Az istentiszteletek után találkozásra, beszélgetésre kerül sor gyülekezeti teremben.  

Szívesen és köszönettel fogadunk az őszi esti beszélgetésekhez pogácsát, süteményt.  

 

 



HEIDELBERGI KÁTÉ – Rövid ismertető 
 

A Heidelbergi Káté létrejötte 

 

III. Frigyes, az istenfélő, szelídlelkű választófejedelem 1562-ben arra az 

elhatározásra jutott, hogy országa számára egy megfelelő kátét készíttet, hogy  úgy a 

gyermekek, mint a felnőttek kezébe a keresztyén vallás igazságainak világos és hitet 

erősítő összefoglalását adhassa, és amely könyv a más vallásúakkal szemben a 

református egyház hit és erkölcstani elveit világosan felmutathassa és igazolja. Két 

heidelbergi tudóst bízott meg a Káté elkészítésével a fejedelem, ami már 1563 

januárjában meg is jelent Heidelbergben német nyelven Ursinus Zakariás és 

Olevianus Gáspár tollából ez alatt a cím alatt: 

"Katekizmus, azaz keresztyén tanítás, amint azt a pfaltzi választófejedelemség 

egyházaiban és iskoláiban gyakorolják". 
Még ebben az évben megjelent latin fordítása is, amely lehetővé tette, hogy más 

országokban is ismertté váljon.  

 

A Heidelbergi Káté elterjedése Magyarországon 

 

Magyar fordításban először Huszár Dávidnak, a pápai prédikátornak tollából került 

kiadásra a Káté 1577-ben. Szenci Molnár Albert a Káté rövidített formáját írja meg 

"Kis Catechismus" címen, ami 1607-ben  Herbornban jelent meg első ízben az ő 

zsoltáros könyvével együtt. A ma is közkézen forgó Erdős-féle Káté-fordítás 1891-ben 

látott napvilágot Erdős József néhai debreceni professzor kiváló munkájaként, aki az 

elavult nyelvezetű régebbi fordítások helyett újabbkori magyarsággal szólaltatta meg a 

Kátét.  

A Káté sorsa összeforrt az évszázadok folyamán a magyar református egyház 

történetével. Felette is elzúgtak üldöztetések viharai, de rajta is megmutatkozott 

Istennek megtartó és szabadító hatalma.  

A Heidelbergi Káté személyes jellege 

 

A Káté személyes jellege  felfedezhető abban, ahogyan egyes szám vagy pedig többes 

szám első személyben (én, mi) tárja elénk a válaszokat.  

A Káté szavaiban az az ember szólal meg, aki megtalálta a maga "vigasztalását". 
Ebben a vigasztalásban feloldódott "mind életének, mind halálának" minden 

szorongató kérdése, és pedig olyan teljesen és véglegesen megoldódott, hogy más 

vigasztalást nem is keres, nem is tart lehetségesnek. "Egyetlenegy vigasztalás" ez 

neki.  

A Káté írói azért írták meg ezzel az ember húsába és életébe vágó személyes 

megfogalmazással a válaszokat, mert számítottak arra, hogy sokaknak ajkán úgy fog 

megszólalni, mint a valóságnak őszinte megvallása, mely Istenben gyökerező szívből 

és az ő nagyságos dolgainak ismeretéből fakad hitvallásként és szívbéli 

bizodalomként. 

Ebben a személyes hitvallásban megtapasztalhatóvá válik, hogy Isten az Ő Fiában az 

övéihez hajol, mindenkihez egy-egyenként és nyáját megszabadítja, megőrzi és 

megtartja, hogy szeplőtelenül, tisztán állhassunk meg előtte Jézus Krisztus érdeméért. 

Ebből a személyes meggyőződésből megszületik az a tapasztalati valóság, mely által 

hittel mondhajtuk, hogy Isten az Ő Fiában mindeneket egybeszerkesztett.  

      Karvansky Mónika, református lelkipásztor  



HAGYOMÁNYOS ÖKUMENIKUS IMAÓRA ÉS KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉG 

BAD DEUTSCH ALTENBURGBAN 

 
„Bibliás ősök sírja fölött állva, 

Találjon e nép végre önmagára, 

Köszönjön meg mindent a „védő karnak” 

S légyen testvére magyar a magyarnak”! 

 

 

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2013. november 9-én 15.00 órakor 

kezdődően Bad Deutsch-Altenburgba a Marienkirchében tartandó 

ünnepi ökumenikus imaórára és a templomkertben a magyarok 

szimbolikus sírja mellett az ünnepi megemlékezésre. 
 

Üdvözlést mondanak 

 

Dr. Smuk András, az „Europa”-Club elnöke,  

Ernest Windholz, Bad Deutsch-Altenburg polgármestere,  

Balint Pavel, Bad Deutsch-Altenburg katolikus lelkésze, esperes. 
 

A templomi ökumenikus liturgia alkalmán szolgál 
 

Parák László esperes (Vágsellye),  

Koháry Ferenc evangélikus lelkész (Lébény),  

Karvansky Mónika református lelkész (Bécs) 
 

Az ünnepi alkalom fényét emeli még a somorjai Híd Vegyes Kar, Hecht Anna 

karnagy vezetésével és Kátai Zoltán énekmondó és zenész (lant). 

 

A kopjafánál ünnepi beszédet tart Lezsák Sándor, magyar költő, politikus. 

 
„Kegyelmes Atyánk! Népek közé szórva, 

„Tebenned bíztunk eleitől fogva!” 

Add, éljünk egymásért és senki ellen, 

Bárhol a földön, de Isten közelben!” 

 

A templomi imaórát és a templomkerti megemlékezést követően a helyi gyógyfürdő 

színháztermében (Kurzentrum, Ludwigstorff) Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi 

magyar nagykövet ünnepi beszédet mond. Az est fogadással zárul. 

 
Az „Europa” Club autóbuszt indít Bécsből, a Schwarzenbergplatz 16. Szám elől 13.30 órakor. 

Jelentkezni lehet a +43 664 241 95 56-os telefonszámon, vagy az a.smuk@gmx.at e-mail 

címen  Smuk Andrásnál. Úti díj 10,00 Euro. 
 

*** 

Novemberben egy szál virággal, koszorúval, gyertyával felmenőinkre emlékezünk, a minden 

halandók útján mennyei hazába tért elődök előtt fejet hajtunk. Mikor a gyász és az emlékezés 

fájdalma járja át lelkünket, lássunk túl Testvéreim a sírhalom hantjain, tekintsünk 

reménységgel megváltó Krisztusunkra, aki nekünk is üzeni:  

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.”  
(János evangéliuma 11. vész 25. vers.)  

mailto:a.smuk@gmx.at

