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„Krisztus mondja:  

Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.” 

(Jelenések könyve 1,18. vers) 

Kedves Testvéreink! 

Istentiszteleteink rendje a 2018-as esztendő Húsvét ünnepkörében és május havában: 

2018.   március              30.   du.  17 óra:  Nagypénteki istentisztelet, Úrvacsora 

    Gyülekezeti teremben 

 

2018.   április                  1.   du.  17 óra: Húsvéti istentisztelet, Úrvacsora 

 

2018.   április                  8.   du.  17 óra: Istentisztelet 

 

2018.   április                 15.   du.  17 óra: Istentisztelet 

 

2018.   április                 22.   du.  17 óra: Istentisztelet 

 

2018.   április                 29.   du.  17 óra: Istentisztelet 

 

2018.   május                 13.   du.  17 óra: Családi istentisztelet  

    Anyák napi köszöntő 

 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:    

* A gyermek-istentiszteletek alkalmát a templomi istentisztelettel egy időben 

tartjuk a gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt. 

* Anyák napi gyermekműsor – Az áprilisi gyermekalkalmakon készítjük fel a 

gyermekeket az Anyák napi műsorra. Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek részvételét 

jelezzék a lelkésznél, vagy a hitoktatóknál. Időpontok: 2018. április 8-án, 15-én, 22-

én és 29-én 17.00 órától a gyülekezeti teremben. Főpróba: 2018. május 13-án a 

templomban. 

* Énektanulás alkalmai Handl György vezetésével az istentiszteletek előtt 16.00 

órától a gyülekezeti teremben.  

* Konfirmációoktatás alkalmai 15.00 órától a gyülekezeti teremben. Időpontok: 

2018. április 8-án, 15-én, 29-én, 2018. május 27-én és június 24-én. 

 

 

A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI 
ÜNNEPEKET GYÜLEKEZETÜNK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK! 

 
Bécs, 2018. március 27-én     A gyülekezet vezetősége  

http://reformatus.at/


A KERESZT ÁRNYÉKÁBAN 

 

Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte lelkét. Ekkor a templom kárpitja 

felülről az aljáig kettéhasadt. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy 

így lehelte ki lelkét, ezt mondta: „Bizony, ez az ember Isten Fia volt!” 

(Márk evangéliuma 15,37-39) 

 

Nagypéntek – Isten üdvözítő szeretetének emberszíveket és világot megmozdító 

ünnepe. Jézus Krisztus, az Isten Fia a Golgotán elhordozza a bűn ítéletét a bűnös ember 

helyett. Egyedül, elhagyottan, összetörve győz a kereszten az Úr.  

Hol vannak a tanítványok? Hol van a virágvasárnapi üdvözlő sereg? Hol vannak az őt 

követők? Akiket meggyógyított, megmentett, tanított, megsegített? Hol van az ember, 

mikor az Isten Fia elhordozza érte is bűn zsoldját?  

Hol vagy Te, mikor Nagypéntek gyászában üzen számodra is a golgotai kereszt?  

Testvérem! Egy évben legalább egyszer jó megállni a nagypénteki kereszt alatt, 

meghallani Jézus hét szavát a kereszten. Megérteni, hogy megváltást adott számodra az 

a tökéletes engesztelő áldozat, melyet Jézus Krisztus mutatott be a keresztfán.  

A kereszt alatt mindenkor sok a kételkedő, a tagadó, a gúnyolódó, akik nevetség 

tárgyává teszik az érette szenvedőt! Gyalázatos emberi magatartás és alázatos isteni 

szeretet ütközik a kereszt alatt. Az őt gyalázók, tagadók, gúnyolók felé ma is Jézus ezzel 

a szeretettel szól: „Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” 

De van ott a kereszt alatt még valaki: egy pogány százados, aki végzi a beosztott 

szolgálatát, talán együtt nevetett a csőcselékkel, talán ő is osztozott Jézus ruháiból, talán 

ő is gúnyolta őt. Egyszer csak valami történt, mert ez a hitetlen ember az, aki 

hitvallásként mondja el a kereszt alatt: „Bizony, ez az ember Isten Fia volt!” 

Ezzel a bizonyossággal álljunk meg mi is Nagypéntek csendjében, lélekben a Golgotán, 

a kereszt alatt és valljuk meg hittel, hogy Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó! Aki 

megváltott, megszabadított a bűn és a halál rabbilincseiből és harmadnapon az üres sír 

titka tárul elénk: a halál feletti győzelem, a feltámadott Krisztus diadala! 

Ezzel a reménységgel ünnepeljük a halálon is győzedelmes Urat, aki ezt mondja:  

„Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké!” 

 

Áldott ünnepvárást és húsvéti ünnepszentelést kívánok! 
 

Lelkipásztori üdvözlettel, 
Karvansky Mónika 

református lelkipásztor 

 



I R O D A L M I  E S T  - M E G H Í V Ó  

 

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2018. április 22-én az istentiszteletet 

követően a „MINDENEN TÚL ÉS MINDENEN FELÜL” című irodalmi estre 

ALBERT JÚLIA színésznő előadásában,  

aki REMÉNYIK SÁNDOR erdélyi költő verseit tárja a hallgatóság elé.  

Reményik Sándor: Pilátus (részlet) 

 

„Feszítsd meg!” üvöltötték a fülembe 

Mi közöm hozzá? feszítsétek hát, 

Te véreskezű szennyes csőcselék. 

Feszítsd, feszítsd meg hát a Messiást! 

Él-e, meghal-e, egy marad az átok, 

Isten se váltja meg ezt a világot. 

Mi közöm hozzá? Feszítsétek hát! 

Vigyétek! – Vitték. A kereszten holt. 

Ki tudja, talán mégis király volt!” …  

 

Benn csönd, künn az éj zsoltárba kezd 

S áll a zsoltáros éjben a kereszt. 

 

Reményik Sándor (1890-1941) az erdélyi magyar költészet kiemelkedő alakja. A költőt 

személyes és történelmi szenvedésekben megtisztuló, példaértékű életéért, és az ebből 

az erőből kincsként születő verseiért tisztelték kortársai. A magyar lírában kevesen 

voltak, akik ennyire természetes hangon tudtak volna annyi értékes gondolatot és nemes 

érzelmet közvetíteni, mint ő.  

 

Albert Júlia a Kolozsvári Magyar Színház színésznője 1973 és 2013 között. 1994-től a 

Babes-Bolyai Tudományegyetemen a beszédtechnika tanára a kommunikáció és 

újságírói szakon, valamint a színművészeti egyetemen. Művészi pályáját végigkísérte a 

versek iránti szeretete. Számtalan önálló műsor összeállítója és előadója. Irodalmi 

esteket rendez a kolozsvári Színművészeti Akadémia diákjaival és színvonalas 

fellépésekkel örvendeztetik meg a hallgatóságot.  

 

Minden kedves Testvérünket szeretettel hívunk és várunk a templomi alkalom 

után a szeretetvendégség közösségébe a terített asztalok mellé. 

 
A szeretetvendégséghez kérjük Testvéreink szíves hozzájárulását szendviccsel, pogácsával, 

süteménnyel. Az előkészítésben segédkezőket 16.00 órára várjuk a gyülekezeti terembe.  



G Y Ü L E K E Z E T I  É L E T R Ő L  D I Ó H É J B A N  

 

„Nagy a bizalmam irántatok, sok dicsekedni valóm van veletek, tele vagyok vigasztalódással, 

minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel.”  

(2. Korinthus 7,4. vers: Pál szeretete a gyülekezet iránt) 

 

A gyülekezeti alkalmaink 2018 tavaszán is színes képet mutatnak, egy élő közösség 

mozgalmas gyülekezeti életét. Az év elejétől rendszeresen készülünk a lelkes 

konfirmandus csapattal az őszi konfirmációra, alkalomról alkalomra a hitigazságaink 

ismeretében gazdagodva, érdekes kérdésekre keresünk válaszokat, közben ismerkedünk 

egymással. Áprilistól a gyermekalkalmakon már az anyák napi köszöntőre készülnek a 

gyermekek a hitoktatóink vezetésével. A családi istentisztelet alkalmán bízunk abban, 

hogy sok ragyogó gyermekarc mosolyogva szaval és énekel, valamint a 

konfirmandusok is bemutatkoznak a gyülekezet előtt. Már javában folyik az áprilisi 

Reményik Sándor kultúrest szervezése, a templomok hosszú éjszakája alkalmából a 

műsor összeállítása, a vendégkórussal való egyeztetések Handl György vezetésével. A 

nyári ökumenikus istentisztelet szervezése, melynek idén a református gyülekezet a 

házigazdája. Ekkor nyitjuk majd meg a „Világom virágai” című kiállítást a gyülekezeti 

teremben. A nyári istentiszteleteink alkalmain egy-egy erdélyi vendégkórus szerepel 

majd. A gyülekezeti munkatársak, a gyülekezeti tagok segítsége, támogatása által a 

rendhagyó, olykor nehéz körülmények között is diaszpóra gyülekezetként Istentől 

gazdagon megáldott gyülekezeti életnek örvendhetünk. A szolgálatot vállalókat 

köszönet illeti, Istennek pedig legyen hála ezért a sok áldásért, melyet közösségként 

megélhetünk.  

 

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS 

 

Kedves Testvérek! 

Bizonyára már többen értesültek és hallottak az Európai Unió 2016/679. számú 

általános adatvédelmi rendeletéről, mely 2018. május 25-től lép érvénybe. 

Az általános adatvédelmi rendelet követelményeinek az Ausztriai Magyar Református 

Lelkigondozó Szolgálat Kuratóriuma is a legnagyobb mértékben igyekszik megfelelni 

és az előírásoknak megfelelően módosítani a személyes adatok védelmét. 

Ennek értelmében a gyülekezeti tagjainktól valamilyen módon beleegyező nyilatkozatot 

kérünk majd, hogy személyes adataikat (név, lakcím, e-mailcím, stb.) továbbra is 

engedélyezik, hogy a gyülekezeti élet szervezésében és működésében használni tudjuk. 

A személyes adatok kezelése a harmadik fél irányába kizárólag beleegyezés és felkérés 

útján történik. Pl. az egyházadó, az egyháztagság stb. ügyintézésénél.  

Az eddig is megelőlegezett bizalmukat és beleegyezésüket előre is köszöni a 

gyülekezetünk presbitériuma és lelkipásztora. 


