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„…megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig”  

(Filippi levél 2. rész 8.v.) 

Kedves Testvéreink! 

Istentiszteleteink rendje a 2015-es esztendő Húsvét ünnepkörében és áprilisban: 

2015.   március          15.   du.    17 óra:  Böjti istentisztelet,  

    Ünnepi megemlékezés 1848  

 

2015.   március          22.   du.    17 óra:  Böjti istentisztelet  

 

2015.   március          29.   du.    17 óra:  Virágvasárnapi istentisztelet,  

    Vendégigehirdető Dr. Peres Imre 

  

2015.   április               3.   du.     17 óra:  Nagypénteki istentisztelet, Úrvacsora 

    Gyülekezeti teremben 

 

2015.   április               5.   du.     17 óra: Húsvéti istentisztelet, Úrvacsora 

 

2015.   április              12.  du.     17 óra: Istentisztelet 

 

2015.   április              19.  du.    17 óra: Istentisztelet 

 

2015.   április              26.  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. 

A Húsvéti ünnepkörben a gyermekalkalmak témája: Virágvasárnapi történet – Jézus 

bevonulása Jerzsálembe. 

* Bibliaóra alkalmára hívjuk Testvéreinket 2015. március 19-én 19.00 órai 

kezdettel a gyülekezeti terembe. Témánk: Böjt Ninivében  

* Konfirmációoktatás 2015. március 22-én, április 12-én, 19-én és 26-án a 

gyülekezeti teremben 16.00 órától.  

*  2015. április 5-én 10.30 órai kezdettel tartjuk Linz-Leodingban magyar 

nyelvű húsvéti istentiszteletünket. Ez alkalommal megterítjük az Úr szent 

asztalát is. Szeretettel várjuk a Felső-Ausztriában élő Testvéreinket. Cím: 

Haidfeldstrasse 6, 4060 Linz-Leonding 

  
A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET 

GYÜLEKEZETEINK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK! 
 

Bécs, 2015. március 10-én     A gyülekezet vezetősége 



M E G H Í V Ó 

 

1848 MÁRCIUS 15 – MÁRCIUSI IFJAK 

MEGEMLÉKEZÉS 

 
Vannak napok, melyek nem szállnak el, De az idők végéig megmaradnak, 

Mint csillagok ragyognak boldogan, S fényt szórnak minden születő tavasznak. 

Valamikor szép tüzes napok voltak, Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. 

Ilyen nap volt az, melynek fordulója Ibolyáit ma a szívünkbe szórja. 

(Juhász Gyula: Március idusára) 

 

Az 1848-as forradalom emlékére nemzeti ünnepünk alkalmából szeretettel 

hívjuk kedves Testvéreinket 2015. március 15-én, vasárnap, 17.00 órakor 

kezdődő böjti istentisztelet utáni megemlékezésre.  

Az 1848-as forradalomra emlékező műsort a gyülekezetünk ifjai adják elő  

„1848 március 15 – Márciusi ifjak” címmel.  

 

Elhangzik majd Petőfi, Irinyi, Jókai, Táncsics egy-egy üzenete a fiataljaink ajkáról, 

így idézve fel az 1848-as forradalom kitörését. 

 

Az ünnepi alkalom végén a gyülekezet orgonaszó kíséretében együtt énekli  

nemzeti imádságunkat, a Magyar Himnuszt. 

 

Így tisztelgünk az előttünk járt bátor nemzedék előtt és hajtunk fejet a 

nemzetért végzett dicső tetteik előtt. 

 

*** 

VIRÁGVASÁRNAP 

Szeretettel hívjuk Tetvéreinket 2015. március 29-én, Virágvasárnap,  

17.00 órakor kezdődő istentiszteletre. 

Nt. Dr. Peres Imre és nt. Peres Zsuzsanna, a Pozsonyi Református Gyülekezet 

lelkipásztorai szolgálnak a Virágvasárnapi istentisztelet alkalmán. 

 

A Pozsonyi Református Gyülekezet  testvérgyülekezete az Ausztriai Magyar Református 

Lelkigondozó Szolgálat bécsi magyar református gyülekezetének. Testvérgyülekezetünk 

lelkészeit fogadjuk szeretettel és ünnepi jókívánságainkat tolmácsoljuk a lelkipásztorok és a 

pozsonyi református testvérek felé.   



HÚSVÉT ÜNNEPKÖRE GYÜLEKEZETÜNKBEN  

A HIT DIADALA 

BÖJT – A LELKI ELCSENDESEDÉS IDEJE 

A 2015-ös esztendő böjti időszakában a HIT-nek göröngyös útját járjuk be az igehirdetések 

során. A keresztyén ember hite magaslatokon és hullámvölgyeken át jut el a Szentlélek és 

az Isten Igéje által az igaz hit bizonyosságáig; a reménylett dolgokban való bizodalomig és a 

nem látható dolgokról való meggyőződésig. Van, amikor bátran vágunk az ismeretlenbe, 

mint Ábrahám, a hívők atyja, aki Isten szavára elindul az Úr ígéreteinek nyomában. De az 

élet hitet próbáló ösvényén járva a mi ajkunkról is elhangzik annak az édesapának a kiáltása, 

aki beteg gyermekét vitte Jézushoz: "Hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemen!" Van, 

amikor az ember füle süket Isten Igéjének meghallására, pedig Pál apostol azt írja a Római 

levélben, hogy a "Hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által." 

Húsvét ünnepkörében, a böjti időben legyen nyitott fülünk Jézus szavának meghallására, aki 

a Húsvétnak a legnagyobb üzenetét hirdeti meg nekünk:  

„Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött 

engem, annak örök élete van. Sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” 

Jézus mindezekért a nekünk szóló és számunkra elkészített isteni ajándékokért indul el 

Virágvasárnap a jeruzsálemi úton és meg sem áll a Golgota keresztjéig azzal a céllal, hogy a 

bűn által széttört kapcsolatot újra összekösse az Isten és az ember között. 

 

VIRÁGVASÁRNAP – AZ ÁLDOZATVÁLLALÁS ÚTJA 

Jeruzsálembe vezető úton a zakariási prófécia alapján, szamárcsikón érkező Jézust a 

pálmalevelekkel integető tömeg a 118. zsoltárral köszönti: "Áldott, aki jő az Úrnak 

nevében!" Erre a virágvasárnapi útra Jézus az áldozatbemutatás szándékával lépett, de a 

templom helyett a Golgota felé vezet az Ő útja, hogy az egyszer és mindenkorra érvényes 

áldozatot bemutassa.  

"Mert egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket." (Zsid 10,14) 

 

NAGYPÉNTEK - GOLGOTA ÖRÖMHÍRE - „ELVÉGEZTETETT!” (Jn 19,30) 

A Megváltó Jézus utolsó szava a kereszten: "Elvégeztetett!" Mit jelent ez a mi életünkre 

nézve? Nem kevesebbet, mint azt, hogy van számunkra bocsánat! Isten elfogadta Jézus 

nagypénteki áldozatát, helyettes elégtételét. Elvégzett dolog, hogy a megváltottakat soha 

senki nem szakíthatja el Isten szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztus által. 

 

AZ ÜRES SÍR DIADALA – „NINCSEN ITT, HANEM FELTÁMADOTT!“ (Lk 24,6a) 

Húsvét – Isten Fiának győzelméről és diadaláról szól! Az üres sír ténye, a sír szájáról 

elgurított malomkő, az angyali üzenet, az asszonyok találkozása Jézussal – mind-mind erről 

a diadalról beszél. Feltámadásával Jézus legyőzte a halált! Ígérete szerint ebben a 

győzelemben részesíti az övéit. És mi is immáron 2000 éve hirdetjük ezt a győzedelmet a 

világ végezetéig. 



HITÜNK DIADALA – HÚSVÉTI IMÁDSÁG 

„AKI HISZ ÉNBENNEM, HA MEGHAL IS ÉL.“ 

 

Életnek Fejedelme! Úr Jézus Krisztus! 

 

Szálljon nevedre dicséret, dicsőség és hálaadás, mert örömünk benned teljessé vált 

Urunk, Életünknek Királya! Hitünk Rád tekint, aki megváltottál minket 

kereszthaláloddal a bűntől, a gonosztól és a halálnak hatalmából. Hitünk Rád 

tekint, mert a halottak közül való feltámadással megnyitottad a mi számunkra is az 

új élet és az örök élet útját. Hitünk Rád tekint, akié minden hatalom mennyen és 

földön, aki ítélni fog élők és holtak fölött, aki velünk van minden napon a világ 

végezetéig. Hitünk Rád tekint Úr Jézus Krisztus, aki jössz hozzánk az igében, a 

keresztségben és az úrvacsorában. Hitünk benned gyökerezik, aki azzal a 

reménységgel töltöd el szívünket, hogy minket is feltámasztasz, és mennyei házadba 

fogadsz be egykoron. Köszönjük Istenünk, hogy hitünk nem üres hit, hanem a te 

szent igazságoddal, irgalmaddal, szereteteddel telített hit lehet Szent Fiadért, az Úr 

Jézus Krisztusért. 

Húsvét ünnepén kérünk háromságos szent Isten, szentelj nekünk és velünk igaz 

ünnepet, hogy a feltámadás csodájában és a Feltámadott Úr Jézusban 

gyönyörködhessen szívünk-lelkünk. Ámen.  

 

*** 

ÚRVACSORA KELYHEK –ADOMÁNYGYŰJTÉS 

 

„Megterítve áll előttünk a szeretet asztala;Maga szerzé nagy Mesterünk, ki érettünk meghala: 

Hogy halála érdemében, a kenyér és bor jegyében Hit által részesüljünk, örök életet vegyünk.” 

 

Kedves Testvérek! 

 

Egy éve hirdettünk adománygyűjtést az úrvacsorai kelyhek vásárlása céljából .  

Örömmel adunk hírt arról, hogy megrendeltünk 1 nagy és 20 darab kis úrvacsorai 

kelyhet. Mivel az úrvacsorai kelyhek árát nem fedezi az eddig begyűlt összeg, ezért 

meghirdetjük újra a Húsvéti ünnepkörben az adakozás lehetőségét erre a célra. 

A Húsvét vasárnapi istentiszteletnek a perselypénzét is a kelyhek vásárlására 

fordítjuk majd. 

Köszönjük mindazoknak, akik eddig már megtették felajánlásukat és előre is 

köszönjük azoknak a Testvéreinknek is, akik még hozzá szeretnének járulni ehhez a 

gyülekezet- és közösségépítő célunkhoz! 

 

A jókedvű adakozót áldja meg jóságos Istenünk az ő mennyei kincsestárának 

gazdagságából! 


