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„Mindeddig megsegített bennünket az Úr!” (1 Sámuel 7,12) 
 

Kedves Testvéreink!  

Istentiszteleteink rendje a 2014. esztendő szeptember és október havában:  

 

2014.   szeptember     14.   du.   17 óra:  Istentisztelet, Debreceni Kántus 

    Kórus vendégszereplése 

 

2014.   szeptember     21.   du.   17 óra: Istentisztelet 

    

2014.   szeptember     28 .   du.   17 óra:   Istentisztelet  

 

2014.   október           12.   du.   17 óra: Istentisztelet 

 

2014.   október           19.   du.    17 óra:   Istentisztelet, Dr. Rákos Loránt  

    vendégigehirdető  

 

2014.   október           26.   du.    17 óra:  Reformáció, Istentisztelet,  

    Úrvacsora    

 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:   

 

* A gyermekistentiszteletek alkalmát a templomi istentisztelettel egy 

időben tartjuk a gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk a gyermekeket 

szüleikkel együtt. 

 

* 2014. szeptember 18-án, csütörtökön 19.00 órától bibliaóra alkalmára 

kerül sor a gyülekezeti teremben. Téma: A tékozló fiú  

  

*   2014. szeptember 14-án 10.30 órai kezdettel Linz-Leodingban 

magyar nyelvű istentiszteletre hívjuk és várjuk a Felső-Ausztriában élő 

Testvéreinket. Cím: Haidfeldstrasse 6, 4060 Linz-Leonding 

 

A gyülekezet vezetősége 

 

Bécs, 2014. szeptember 8-án  



M E G H Í V Ó 

 

 

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÁNTUS KÓRUSÁNAK 

VENDÉGSZEREPLÉSE  

 

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2014. szeptember 14-én 17.00 órai 

kezdettel az istentisztelet keretében hallható énekkari koncertre a 

Debreceni Református Kollégium Kántus előadásában. 

A kórus karnagya: Berkesi Sándor – Liszt díjas vezető karnagy 

 

A Kollégiumi Kántust 1739-ben alapította a Debreceni Református Kollégium zseniális 

matematika professzora, Maróthi György. Szervezetével és szellemével ma is hirdeti a 

Kollégium sok évszázados diákköztársaságát, amely a kollégiumi jelmondat: „Orlando et 

laborando"  - imádkozva és dolgozva - jegyében hitben és munkában edzett generációkat 

nevelt. A Kántus egyházi és világi műsora lehetővé teszi, hogy a magyar kórusmozgalom 

versenyein, különböző minősítésein, ünnepi koncertjein részt vehessen. Az Éneklő Ifjúság 

versenyein többször szerzett arany fokozatot. Minősítésük a Magyarországon elérhető 

legmagasabb: hangversenykórus "summa cum laude" fokozat, amelyet 1996-ban szereztek 

meg. A kórus repertoárja kiterjed a régi korok és napjaink egyházi és világi műveire. 

 

A Kántus karnagya: Berkesi Sándor, Liszt-díjas vezető karnagy, főiskolai docens, 

egyházkerületi és kollégiumi zeneigazgató. 

Számos kitüntetéssel, szakmai és egyéb díjjal ismerték el értékes munkásságát, szakmai 

tehetségét Magyarországon és külföldön egyaránt. Berkesi Sándor értéket megőrző, átadó és 

továbbmunkáló személyisége a mai magyar reformátusság elismert és tisztelt egyénisége. 

Isten megáldotta és felruházta azokkal a karizmákkal, amelyeket Berkesi Sándor a 

magyarság, a reformátusság, az ifjúság nevelésének szolgálatába állított. Életén és életművén 

Isten áldása sugárzik felénk.  

 

* * * 

 

A templomi istentisztelet és énekkari koncert után a gyülekezeti teremben a 

szeretetvendégség asztalához hívjuk Testvéreinket! 

 

Kérjük gyülekezeti tagjaink szíves hozzájárulását a szeretetvendégség terített asztalaihoz 

süteménnyel, pogácsával, szendviccsel. A gyülekezeti terem rendezésében és a 

szeretetvendégség előkészítésében szívesen segdékező testvéreinket 16.00 órától várjuk.  

  



VISSZATEKINTÉS 

Eben-Haézer – A megsegítés köve 

„Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpa és Sén között, és elnevezte Eben-

Haézernek, mert ezt mondta: Mindeddig megsegített bennünket az Úr!”  

(Sámuel első könyve 7,12. v.) 

 

Kedves Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban! 

Ausztriai szórványban élő magyar honfitársaink!  
 

Szeptember kezdetével újra rendszeresen megkondulnak a harangok vasárnap 

délután 17.00 órakor a Bécs-Belvárosi református templomban, hogy hívjanak a 

magyar református istentisztelet alkalmára, Isten Igéjének magyar nyelven való 

hallgatására, a közös elcsendesedésre, imádságra, együttünneplésre és örvendezésre.  

Szeptember elején mindig egyfajta „lelki-leltárat” készítve, Isten iránti 

hálaadással idézem fel azt, amit a jóságos Istenünk 2013. szeptemberétől 2014. 

augusztusáig kirendelt, megáldott, megszentelt a közösségeinkben, Bécsben és 

Linzben.  

Ezért is választottam vezérigének Sámuel könyvéből a megsegítés kövének 

üzenetét, mert ez már majdnem 3000 évvel ezelőtt is és ma is ugyanazt jelenti, 

ugyanarra mutat, és ugyanazt jelzi. Méghozzá ez a „lelki-leltár”, mint 

képzeletbeli „emlékkő” egyfajta megemlékezés egy közösség történetére, melyben 

felismerhető, hogy milyen csodálatos dolgot vitt végbe rajtunk újra a mi 

Istenünk. 

2013. őszén, az „Október a reformáció hónapja jegyében”, igehirdetés-

sorozattal és egy előadás keretében megemlékeztünk a Heidelbergi Káté 450. 

jubileumáról. A közös baráti kapcsolat jegyében az „Europa”-Clubbal együtt 

ünnepeltük a hagyománnyá vált ökumenikus imaórát és emlékeztünk a magyarok 

szimbolikus sírja mellett Bad Deutsch Altenburgban. Továbbá a közös adventi est 

keretében együtt gazdagodtunk a Zoboraljai Zsérei Női Kar koncertjét hallgatva, majd 

a szeretetvendégség keretében mélyítettük a testvéri kapcsolatokat. Gyermekeink 

adventi és Anyák napi előadásainak örülhettünk a családi istentiszteletek keretében. 

Áldott alkalmai voltak úgy a linz-leondingi, mint a bécsi gyülekezeteinknek a 

karácsonyi istentiszteletek és az úri szent vacsora alkalma. Az ökumenikus imahét 

keretében Linzben és Bécsben is együtt imádkoztunk katolikus és protestáns 

testvéreinkkel. Az új esztendőben, 2014. böjt idejében a „Boldog böjt” prédikáció-

sorozat - a jézusi Boldogmondások igéi által készültünk a húsvéti ünnepkör áldott 

kairosára, ünnepi idejére. Az 1848-as szabadságharcra emlékezvén ellátogatott 

hozzánk Dr. Tőkéczki László főgondnok úr. Az ünnephez méltó előadásával 

hajthattunk fejet a nemzet hősei előtt. A Templomok hosszú éjszakája alkalmából 

Handl György kántorunk és Falus Anna operaénekesnő előadásában egy felemelő 

koncertet hallgathattunk. A pünkösdi ünnepkörben többször szolgált 

gyülekezeteinkben Szász Lajos, budapesti teológus.  



A nyár előtti utolsó istentiszteletünkön pedig Tegyei Zoltán szervezésében 

fiatalokból álló kamarazenekar és kórus örvendeztetett meg bennünket egy szép 

komolyzenei koncerttel a XVIII. századi barokk jegyében. Mindezt pedig a nyári 

gyülekezeti ünnepséggel, szeretetvendégséggel zártuk a templom udvarában. Az év 

folyamán többször hazalátogatott Nagy Zoltán operaénekes, aki minden alkalommal 

szívesen énekelt a gyülekezet örömére és Isten nagy nevének dicsőségére.  

Az elmúlt 12 hónap folyamán örvendeztünk a keresztelők és esküvők 

alkalmán, vigasztaltuk a szeretteiktől búcsúzókat, áldottunk meg házassági évfordulót, 

nemzeti ünnepeink alkalmán volt konfirmandusaink szereplésével is emlékeztünk, 

látogattunk beteget, magányost, özvegyet és árvát. A szeretetszolgálat, a diakónia által 

segítettünk elesetteket, családokat, nélkülözőket. Mindezek mellett az Úr pedig napról 

napra növelte a gyülekezeteinket új tagokkal, új testvérekkel. 

Minden kedves Testvérünknek szeretném megköszönni az egész évi szolgálatát 

és Istennek gazdag áldását kérni életükre, akik valamilyen formában hozzájárultak az 

Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat bécsi és linz-leondingi 

gyülekezetek életének virágzásához és gyümölcsterméséhez.  

Köszönöm a presbitereknek, munkatársaknak, a kántoroknak, a hitoktatóknak, 

a szeretetvendégségek alkalmain a segítő és szolgáló kezet nyújtóknak, az 

adakozóknak, az érettünk imádkozóknak és mindenkinek, aki részt vett abban, hogy a 

„lelki-leltár emlékkövénél” lélekben és gondolatban megállva hálaadással állhatunk 

meg és közös imádságként mondhatjuk: „Mindeddig megsegített bennünket az 

Úr!” 

* * * 

ELŐRETEKINTÉS 

 

„…ilyen lesz az én igém is, amely a számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, 

hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.” 

(Ézsaiás próféta könyve 55,11) 

 

Az elkövetkezőkre előretekintve, reménységgel bízva az Úr ígéretében 

megélhetjük újra a gyülekezeti közösségben a hitnek, reménynek és a szeretetnek 

csodáját, melyet Igéje és Szentlelke által munkál közöttünk a jóságos Isten.  

Az istentiszteletek alkalmával, a hirdetett igén keresztül erősít, bátorít, 

vigasztal, elhív és tartalommal tölti meg a keresztyén hívő szívét és életét. Az 

úrvacsorai közösségben a látható ige és Szentlelke által összeköti a testvéreket 

egymással és Jézus Krisztussal. Az Úr készen áll arra, hogy mennyei kincsestárának 

gazdagságát az elkövetkezőkben is nekünk ajándékozza.  

Ennek a nagy ígéretnek a jegyében hívok Krisztusban minden kedves 

testvéremet a bécsi és a linz-leondingi református gyülekezetek alkalmaira.  

 

Karvansky Mónika, református lelkipásztor 


