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„Ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek:  

Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak!  

Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. ”  

(Ézsaiás könyve 46,3b-4) 

Kedves Testvéreink!  

Istentiszteleteink rendje a 2015. esztendő október és november havában:  

 

2015.   október           18.   du.    17 óra:   Istentisztelet,  

    Őszi templomi koncert 

 

2015.   október           25.   du.    17 óra:  Reformáció, Istentisztelet,  

    Úrvacsora 

 

2015.   november          7.   du.    15 óra: Ökumenikus istentisztelet 

    Bad Deutsch Altenburg 

 

2015.   november          8.   du.    17 óra: Istentisztelet 

 

2015.   november         15.  du.     17 óra: Istentisztelet 

 

2015.   november         22.  du.     17 óra: Istentisztelet 

 

2015.   november         29.  du.     17 óra: Istentisztelet – 1. Advent 

 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:   

* 2015. október 25-én emlékezünk az 1956-os szabadságharc és 

forradalom 59. évfordulójára az ünnepi istentisztelet keretében.  

* A gyermek-istentiszteletek alkalmát a templomi istentisztelettel egy 

időben tartjuk a gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk a gyermekeket 

szüleikkel együtt. 

* 2015. október 22-én és november 26-án, csütörtökön 18.00-19.00 között 

lelkészi fogadóóra a gyülekezeti teremben.  

* 2015. október 22-én, november 12-én és november 26-án, csütörtökön 

19.00 órától bibliaóra alkalmára kerül sor a gyülekezeti teremben. Téma: Jézus 

főpapi imája 

 A gyülekezet vezetősége 

 

Bécs, 2015. október 13-án  



OKTÓBER – A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA 

NE TÉVELYEGJETEK! 

 
„Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk 

Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel.” 

(Zsidókhoz írt levél 12,28. vers) 

 
„Október, a reformáció hónapja” jegyében immár hagyományosan a Szentírás Igéin keresztül 

szeretnék rávilágítani a reformáció hagyatékára.  

Mit is adott és ad ma is nekünk a reformáció hagyatéka? Miként buzdít mindnyájunkat hitünk 

felülvizsgálatára, hitünk mélyítésére és bizonyságtételre?  

A 2015-ös esztendőben az őszi prédikáció-sorozatnak a Szentírásból vett igével, „Ne 

tévelyegjetek!” (1Kor 6,9b) címet adtam. 

Az Ószövetség történelmi eseményei és Isten Igéjének prófétai üzenetei alapján szeretnék 

rámutatni arra, hogy a régmúltban, több ezer évvel ezelőtt is ugyanolyan fontos volt az Istennel 

való kapcsolatnak a megreformálása, megújítása, mint a reformáció idején, vagy akár a mában, 

a 21. század idejében. 

A teremtés és a megváltás jogán is jogos Isten kritikája az isteni szó és az isteni szeretet által 

teremtett emberhez, mikor kérdőre vonja őt a bálványok miatt, a tőle való elfordulás miatt, az 

irányában tanúsított közömbösség miatt. Mindezek miatt a régmúltban és a mában is jogos 

Istennek haragja, büntetése és ítélete. Mégis az ő örök hűsége és szövetsége által nála nem az 

ítéleté az utolsó szó, hanem azé a kegyelemé, amellyel felemel, megtart, megszentel és már itt 

a földön a vele való örök élet boldogságába hív mindnyájunkat. 

 

Őszi prédikáció-sorozat – „Ne tévelyegjetek!” 

„Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen 

járjatok,… Törekedjetek mindenki iránt békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja 

meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől…” 

(Zsidókhoz ír levél 12,12-15a) 

 

2015. október 11.  Isten hatalma és a bálványok csődje – Ézsaiás könyve 46 

2015. október 18.  A lélektelen istentisztelet hiábavaló – Ámósz könyve 5,21-27 

2015. október 25.   Az igaz ember hite által él – Habakuk könyve 2,1-4 

2015. november 8.   Senki el ne távolodjék Isten kegyelmétől – Zsidókhoz írt levél 12,12-29 

 

Őszi istentiszteleteinkre szeretettel hívunk és várunk minden hívő keresztyént, aki a gyülekezet 

közösségében és a templomi csendességben Isten Igéjéből hitben és lelkiekben épülni szeretne, 

és Istentől kapott erővel és áldással indulni a következő hét napjaiba. 

Karvansky Mónika, református lelkipásztor  



M E G H Í V Ó -  Ő S Z I  T E M P L O M I  K O N C E R T 

 
„Vigadjatok az Úrban, ti igazak! Az igaz emberhez illik a dicséret. 

Adjatok hálát az Úrnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki! 

Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek!”  

(33. zsoltár 1-3. vers) 

 

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2015. október 18-án 17.00 órai 

kezdettel az istentiszteletre és az azt követő templomi koncertre.  

A koncert előadó művészei 

Drüszler Edit – szoprán szólista 

Kuzsner Péter – orgonaművész, kántor 

 

A műsorban elhangzik többek között  

Gárdonyi Zoltán – Kész az én szívem, óh Isten,  Három régi magyar ének,  

Anthoni van Noordt – Psalm CXVI, Georg Böhm művei,  

Vivaldi – Jucundus homo, J.S.Bach – Magnificat 

 

Drüszler Edit - Kisgyermek kora óta részesült zenei oktatásban - Bartók Béla Zeneművészeti 

és Művészeti Szakközépiskola (Békéscsaba), Hamari Júlia mesterkurzusa, Bartók Béla 

Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban (Budapest) énekes, klasszikus magánénekes 

szakképesítést szerzett.  Több ízben fellépett kisebb és nagyobb zenei formációkban, a soproni 

Carissimi Énekegyüttes tagjaként, ill. Kórus Spontánusz és a világhírű szombathelyi Capella 

Savaria régi zenei együttes közös koncertjein, szoprán szólistaként. 

Kuzsner Péter - Zenei tanulmányai: Zeneiskola Sopron-zongora, később Baróti István 

irányításával Budapest-orgona. A Bécsi Zenei és Előadóművészeti Egyetemen Guido Mayer és 

Wolfgang Capek növendéke. Számos jelentős mestertől tanult mesterkurzusokon, a 

legkülönfélébb billentyűs hangszereken –Jean Guillou, a párizsi St. Eustache templom és 

Olivier Latry, a párizsi Notre-Dame székesegyház orgonistája, valamint Spányi Miklós 

(orgona, fortepiano, csembaló). Fellépett Magyarország városaiban, Sopronban (Liszt 

Fesztivál), Budapesten (Mátyás-templom, Zeneakadémia), továbbá Bécsben, Luxemburgban, 

Brüsszelben, Párizsban. Tanított kurzusokon orgonát (Dunántúli Ref. Kántorképző, Pápa; 

Savaria Régi Zene Műhely, Szombathely). 1992 óta a Soproni Ref. Egyházközség kántora. 

* * * 

A templomi istentisztelet és koncert után a gyülekezeti teremben a 

szeretetvendégség asztalához hívjuk Testvéreinket! 

 

Kérjük Testvéreink hozzájárulását és segítségét a szeretetvendégség terített asztalaihoz. 

A szeretetvendégség előkészítéséhez a Testvérek segítségét 16.15 órától várjuk a gyülekezeti 

teremben.  



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 Bad Deutsch-Altenburgba a Marienkirchében 

2015. november 7-én 15.00 órakor kezdődő ünnepi ökumenikus imaórára és a 

templomkertben a magyarok szimbolikus sírja mellett az ünnepi 

megemlékezésre. 

A hármas-határ találkozó templomi alkalmán szolgál  

Molnár Tamás katolikus lelkész (Pozsony), Kiss Miklós evangélikus esperes 

(Mosonmagyaróvár), Karvansky Mónika református lelkész (Bécs).  

  

Ünnepi beszédet mond Keresztes Szilárd, görög katolikus püspök 

Köszöntőt mond a templomban Balint Pavel vendéglátó katolikus esperes, 

Dr. Hans Wallowitsch a helyi polgármester, dr. Smuk András az „Europa”-club 

elnöke. Dr. Perényi János, bécsi magyar nagykövet köszöntőt mond a fogadás 

alkalmán. 

 

Az ünnepi alkalom fényét emeli még a somorjai  

Híd Vegyes Kar, Hecht Anna karnagy vezetésével és Kobzos Kiss Tamás  

Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas 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. (Schwedenplatz 13.30 óra) 

*** 

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

