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„Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak 

halálát hirdessétek, amíg eljön.” (1 Korinthus 11,26) 

 

Kedves Testvéreink!  

Istentiszteleteink rendje a 2014. esztendő október és november havában:  

 

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

    vendégigehirdető  

 

2014.   október           24.   du.    16 óra:  Emlékező istentisztelet  

    Varga Zsigmondra 

 

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

    Úrvacsora 

 

2014.   november          8.   du.    15 óra: Ökumenikus istentisztelet 

    Bad Deutsch Altenburg 

 

2014.   november          9.   du.    17 óra: Istentisztelet 

 

2014.   november         16.  du.     17 óra: Istentisztelet 

 

2014.   november         23.  du.     17 óra: Istentisztelet 

 

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. október 16-án, csütörtökön 17.30 órától felnőtt konfirmáció-oktatás 

alkalmára kerül sor a gyülekezeti teremben.  

* 2014. október 23-án, csütörtökön 19.00 órától az 1956-os forradalom és 

szabadságharcra emlékezünk a Collegium Hungaricumban.  

* 2014. október 30-án, csütörtökön 19.00 órától bibliaóra alkalmára kerül 

sor a gyülekezeti teremben. Téma: A tékozló fiú.  

 A gyülekezet vezetősége 

 

Bécs, 2014. október 14-én  



M E G H Í V Ó 

 

KÖNYVBEMUTATÓ 

 

BÚSLATOK – Dr. Rákos Loránt 

 
“Jobb a szomorúság a nevetésnél; mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív.” 

(Prédikátor könyve 7,3.v.) 

 

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2014. október 19-én 17.00 órai 

kezdettel az istentiszteletre, mely alkalommal  

JuDr. ThDr. Rákos Loránt Phd  

zsinati jogtanácsos, lelkipásztor hirdeti közöttünk Isten igéjének üzenetét. 

Az istentisztelet után kerül sor a lelkipásztor  

2013-ban megjelent BÚSLATOK című verseskötetének bemutatására. 

 

Rákos Loránt, 1983. augusztus 30-án Rimaszombatban született. Általános iskoláit 

Rimaszécsen és Tornalján végezte. 2001-ben érettségizett Miskolcon a Lévay József 

Református Gimnáziumban. 2006-ban diplomázott a révkomáromi Selye János 

Egyetem Református Teológiai Karán teológus-lelkész szakon, majd 2011-ben a 

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A teologia és az állam- és 

jogtudományok doktora. A Kövecsesi, Naprágyi, Sajószentkirályi és Sajórecskei 

Református Egyházközségek megválasztott lelkipásztora, illetve a Szlovákiai 

Református Kerersztyén Egyház zsinati jogtanácsosa. Költészettel a gimnáziumi 

évektől foglalkozik.  

Lírájára jellemző a megszomorodott emberiség lelkiségének átérzése és az Istenben 

felfedezett reménység meghirdetése. 

 

* * * 

A lelkipásztor-költő Búslatok című verseskötetét az érdeklődők a könyvbemutató 

után megvásárolhatják és dedikáltathatják a gyülekezeti teremben. 

* * * 

A templomi istentisztelet és könyvbemutató után a gyülekezeti teremben a 

szeretetvendégség asztalához hívjuk Testvéreinket! 

 

Kérjük Testvéreink hozzájárulását és segítségét a szeretetvendégség terített asztalaihoz. 

A szeretetvendégség előkészítéséhez a Testvérek segítségét 16.00 órától várjuk a gyülekezeti 

teremben.   



OKTÓBER – A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA 

ISTEN SZÖVETSÉGÉNEK SÁKRAMENTUMAI 

 
2014. októberében immár hagyományosan az „Október a reformáció hónapja” címmel 

prédikációsorozat keretében foglalkozunk hitünk, vallásunk, egyházunk kérdéseivel az ige 

fényében. Idén egyházunk két sákramentumáról, szentségéről szólnak majd a prédikációk.  

Református egyházunk két sákramentumot ismer, a keresztséget és az úrvacsorát. 

Mit is jelent a sákramentum? A „sacramentum” latin szónak az eredeti jelentése „hűségeskü.” 

A katonák hűségesküjét jelentette, mellyel elkötelezték magukat a szolgálatra. Az egyházi 

jelentésében a hívő keresztyén is elkötelezi magát az Istenben hívő és Istennek szolgáló életre.  

Egyházunk felfogása és vallása szerint a sákramentumnak három jellemző vonása van: 

1. A sákramentum Jézus Krisztus rendelése. 

2. Kell külső, látható jel, amely kiábrázolja azt a hittitkot, amit a sákramentum velünk 

közöl a látható jegy és a Szentlélek által. Ez a keresztségben a tiszta víz, az 

úrvacsorában a kenyér és a bor. 

3. Az üdvösség ígérete fűződik a szent cselekményhez. 

 

Prédikáció-sorozat – Keresztség és az úrvacsora sákramentuma 

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden 

népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy 

megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ 

végezetéig.” (Máté 28,18-20) 

2014. október 12.  „Ne félj, mert megváltottalak!” - A gyermekeit néven szólító Isten 

2014. október 19.  „Érted is, amit olvasol?...Íme, itt a víz!”– Fülöp és az etióp kincstárnok 

2014. október 26.   „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” - Az úrvacsora ígérete 

2014. november 9.   „… felkelt a vacsorától,… és elkezdte a tanítványok lábát mosni.” 

ISTEN SZÖVETSÉGÉBE TARTOZUNK! 

„E pohár amaz új szövetség az én vérem által…” (1Kor 11,25b) 

A keresztség sákramentuma név szerint pecsétel el mindnyájunkat abba a szövetségbe, melyet 

Jézus Krisztus szerzett nekünk golgotai halálával.  

Az úrvacsora sákramentuma megerősít hitben mindnyájunkat abban, hogy a kegyelem pohara 

jelenti számunkra az új szövetséget Jézus Krisztus vére által.  

Isten e két szentség által is közli velünk, hogy az Ő szövetséges népéhez tartozunk. Krisztus 

által elfogad „amint vagyunk, sok bűn alatt” és befogad abba a szent szövetségbe, melyet az 

emberrel kötött.  

Legyünk méltók Isten szent szövetségéhez, és mint hozzá tartozó gyermekei alázattal éljünk 

azokkal a szent ajándékokkal, amelyeket a sákramentumokban nekünk ad. Mindig juttassa 

eszünkbe a keresztség és az úrvacsora szentsége Istennek azt a hatalmas ígéretét, amelyek által 

emlékeztet minket arra, hogy „Ha mások megfeledkeznek is, én nem feledkezem meg rólad! 

Íme, tenyerembe véstelek be, markomba metszettelek…” (Ézsaiás 49-14-16a)  

Karvansky Mónika, református lelkipásztor  



EMLÉKEZŐ ISTENTISZTELET VARGA ZSIGMONDRA 

 

2014. október 24-én 16.00 órai kezdettel emlékező istentisztelet tartunk a 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem Varga Zsigmondra 

emlékező szemináriumának a keretében.  

Igét hirdet Horsai Ede adjunktus úr. 

*** 
2014. májusában már a debreceni református teológusok és professzoraik ellátogattak hozzánk 

e program keretében ifj. Dr. Varga Zsigmondra emlékezve. Erről a látogatásról olvasható az 

alábbi beszámoló.  

 

Koszorúzás a Reformierte Stadtkirchében a „Magyar Holokauszt Emlékév” jegyében –  

Emlékezés a mártír  ifj. Dr. Varga Zsigmondra, a bécsi magyarok lelkészére és a 

debreceni teológia diákjára 

 

A „Magyar Holokauszt Emlékév”  jegyében a Debreceni Református Hittudományi 

Egyetem „Ifj. Dr. Varga Zsigmond mártír teológus nyomában – teológiatörténeti adalékok 

felkutatása a nácizmus és a holokauszt idejéből” című programmal egy konkrét emberi életsors 

bemutatása alapján és keretében mutat rá a náci diktatúra és a holokauszt okozta tragédiákra. 

Ennek a programnak a keretében utazott Ausztriába 3 egyetemi professzor és 13 teológus 

Debrecenből. Az útnak első állomása volt 2014. május 8-án 18.00 órai kezdettel egy 

emlékáhítat a Bécs-Belvárosi Református Templomban. A vendégeket Prf. Dr. Johannes 

Langhoff a Bécs-Belvárosi református gyülekezet nevében és Karvansky Mónika az Ausztriai 

Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat  nevében köszöntötték, mint vendéglátók. 

A megemlékezés a harangok megszólalása után templomi áhítattal kezdődött, melyet 

dr. Fekete Károly, a debreceni teológia rektora tartott. Az áhítat alkalmán felhangoztak egyházi 

zsoltáraink. Ez követően dr. Fekete Károly rektor, dr. Kustár Zoltán, az ószövetségi tanszék 

tanszékvezető professzora, az egyetem rektorhelyettese, dr. Baráth Béla az egyháztörténtei 

tanszék docense és a Teológiai Intézet vezetője koszorúzta meg az emléktáblát a diákok 

gyűrűjében. Mindezek után elénekeltük közösen a 90. Zsoltár 1. versét.  

Ifj. Dr. Varga Zsigmondot a Bécs-Belvárosi templomban végzett egyik igehirdetése 

után, 1944. október 19-én a Gestapo letartóztatta. A bécsi vizsgálati fogság után Mauthausen-

Gusenba vitték, amely a legszigorúbb, III. fokozatú koncentrációs tábor volt. Embertelen 

bánásmódban részesült, így halt meg 1945. március 5-én. 

Dr. Varga Zsigmond emlékét őrzi a debreceni teológia, a bécsi teológia, a magyar 

református szórvány és az osztrák református egyház. A 26 éves, tehetséges ifjú tudós halála 

tudatos sorsvállalás és teológiai meggyőződés eredménye. Ide kívánkozik a mártír teológus 

jelmondatának idézése: „Non videri sed esse” – „Nem látszani, hanem lenni” 

Dr. Varga Zsigmondra emlékezve zárásul 1943-ban leírt prédikációjának utolsó 

mondatát idézzük, mely szinte prófétai látással mutat előre küzdelmes, hithű és bátor életére, 

így nyerve el a vértanúságnak mennyei koronáját. 

„Forgassuk szívünkben, Testvéreim, a Léleknek ezt a csodálatos üzenetét és lássuk 

meg az Atyának Krisztusban hozzánk eljött kimondhatatlan szeretetét, mely minden ítélet, 

halál, küzdelem fölött felragyogtatja a hitben, tűrésben és áldozatban Vele való szövetségünk 

mennyei szivárványát! Ámen”  



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 2014. november 8-án 15.00 órakor 

kezdődően Bad Deutsch-Altenburgba a Marienkirchében tartandó ünnepi 

ökumenikus imaórára és a templomkertben a magyarok szimbolikus sírja 

mellett az ünnepi megemlékezésre. 

 

Ünnepi beszédet mond Kozma Imre atya 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője 

 

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

karnagy vezetésével és Czizmadia Anna bácskai énekes. 

 

A templomi imaórát és a templomkerti megemlékezést követően a helyi gyógyfürdő 

színháztermében (Kurzentrum, Ludwigstorff) nagykövetségi fogadással zárul az est. 

 

Az „Europa”-club buszt indít Németóvárra. Jelentkezni lehet Smuk Andrásnál a +43 664 241 

95 56-os telefonszámon, vagy az a.smuk@gmx.at e-mail címen. 

*** 

EMLÉKEZÜNK  

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


1956 -  SZABADSÁGHARC ÉS FORRADALOM 

 

„Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat…” 

(Vörösmarty Mihály, Szózat) 

1956. októberében elindultak, hogy szabadságukat kivívják. Nem tudhatjuk, hogy kit, 

mi indított otthonából az utcára. Nem tudhatjuk, hogy ki, miből merített erőt, hogy 

„forradalmárként” egy jobb, biztosabb, szabadabb életért harcoljon.  

Azt viszont tudjuk, hogy eggyé kovácsolódva vonult kart karba öltve a magyar nép, 

hogy jövőjét szabaddá tegye, leoldja a diktatúra rabbilincseit. 

Majd jöttek az orosz tankok és a pesti utcán vér folyt, százezrek fogtak vándorbotot, a 

megfélemlítésnek nem volt határa… Mintha minden azt sugallta volna, hogy győzött az 

elnyomó hatalom. Egy „kis nép” szabadságvágyával kevés ahhoz, hogy egy 

nagyhatalmat megdöntsön.  

De Testvéreim a történelem ezt a „kis népet” igazolta! Ez a nép hitte, hogy „még jőni 

fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán” (Vörösmarty: 

Szózat).  

Sokan és sokat áldoztak ezért a szabadságért! Ezért becsüljük meg jól ezt, melyet mások 

vívtak ki, hogy a mi jövőnk jobb, szabadabb legyen. 

A hősök emléke legyen áldott! 

* * * 

KONFIRMÁCIÓ – 2015 Pünkösd 

„Aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi, hasonló lesz az okos 

emberhez, aki kősziklára építette a házát.” (Mt 7,24) 

 
Ezúton meghirdetjük a magyar nyelvű konfirmáció-oktatás lehetőségét, mely 2015. 

januártól vasárnaponként 16.00 órától 16.45 óráig a gyülekezeti teremben lesz 

megtartva. 

Kérjük a szülőket, keresztszülőket, nagyszülőket a keresztség alkalmával tett 

fogadalmuk alapján, hogy 13-15 éves ifjainkat küldjék a konfirmáció-oktatás 

alkalmaira.  

Lehetőség van a felnőtt konfirmáció-oktatásra is. Havonta egy alkalommal tartjuk a 

felkészítőt a felnőttek számára. 

Kérjük az érdeklődőket, hogy a lelkipásztornál jelentkezzenek, ha ifjúként, ill. 

felnőttként kívánnak 2015 Pünkösd ünnepén, magyar nyelven a Bécs-Belvárosi 

református templomban hitükről vallást tenni.  


