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„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”
(2Timóteus 1,7.)

Kedves Testvéreink!
Istentiszteleteink rendje 2018. májusban és júniusban:
2018. május

20. du. 17 óra:

Pünkösdi istentisztelet, Úrvacsora

2018. május

25. este 18 óra: Templomok hosszú éjszakája
Koncert

2018. május

27. du. 17 óra:

Istentisztelet,
Szentháromság vasárnapja

2018. június

10. du. 17. óra: Ökumenikus istentisztelet
Könyörgés a magyarságért

2018. június

17. du. 17. óra: Istentisztelet

2018. június

24. du. 17. óra: Istentisztelet

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:
*
FELHÍVÁS!!! - A Templomok hosszú éjszakája (május 25.) és az
Ökumenikus könyörgés a magyarságért (június 10.) alkalmain a
szeretetvendégség megrendezéséhez és hozzájárulásához kérjük és várjuk a
gyülekezeti tagjaink segítségét. A segítő szándékot kérjük, jelezzék a
gyülekezet lelkipásztoránál.
*
A gyermek-istentiszteletet a templomi istentisztelettel egy időben tartjuk.
Szeretettel várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt.
*
Konfirmációoktatás alkalmai 15.00 órától a gyülekezeti teremben.
Időpontok: 2018. május 27-én és június 24-én.

Minden kedves Testvérünknek áldott Pünkösdi Ünnepet kívánunk!
Bécs, 2018. május 14.

A gyülekezet vezetősége

PÜNKÖSDI SZÉLZÚGÁSOK
„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen,
hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész
házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak,
és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel.”
(Apostolok Cselekedetei 2, 1-4a)

A Szentlélek Isten a Szentháromság egyik isteni személye, akinek a világba belépő
működése nem Pünkösddel kezdődött, mint ahogyan Jézus világba történő munkája sem
Karácsonnyal. A Szentháromság Isten teremtő, életet adó, szeretet által formáló hatalma
már a Szentírás legelső lapján, a világ keletkezésének legelső mozzanatában együtt
munkálkodik, együtt dobban az isteni szív a teremtés hajnalán.
„A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke
lebegett a vizek fölött.” (1Mózes 1,2.)
A Szentlélek Isten ott van a teremtésben ugyanúgy, mint az Ószövetségben a „Csontokvölgyében”, mely a választott nép kiszáradt, elpusztult létét ábrázolta ki. Mikor már
maga a nép és a világ is lemondott róluk, akkor a lélek által Isten megragadta Ezékielt,
elhívott prófétáját és parancsba adta neki, hogy prófétáljon e csontokról, így szóljon az
elhalt, kiszáradt csont-temetőben levőkhöz:
„Ti, száraz csontok, halljátok az Úr igéjét! Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a
csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre keltek. Én tehát prófétáltam, ahogyan
megparancsolta nekem. Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, prófétálj,
emberfia, és mondd a léleknek: így szól az én Uram, az Úr: A négy égtáj felől jöjj elő,
lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. … Lelkemet adom belétek,
életre keltek…” (Ezékiel 37, 1-14 válogatott versek)
Isten a halott mozdulatlanságból, a kiszáradt csontokból életet teremt – újra. A kiszáradt
és elveszett reménység a lélek által megelevenedik.
Ezt a megelevenítő, mozdulatlanságból kimozdító lelket ígérte meg Jézus az övéinek is,
mely a mennybemenetele utáni 10. napon kitöltetett a félelemtől, bizonytalanságtól,
miértektől megbúvó és bezárkózó tanítványokra. Szélzúgás és tűznyelvek kísérték a
Lélek kitöltetésének csodáját, mely a félelemtől megbénított szíveket újra Jézusért, az
evangéliumért dobogóvá tette, bátorságot öntött beléjük, és mint egykor Ezékiel a
Csontok-völgyében, úgy Péter és társai Jeruzsálem főterén bátran hirdették az
evangéliumot, a megváltás örömüzenetét a Lélek ereje által. Ekkor indul útjára az
egyház, mint üdvtörténeti teremtett valóság, hogy benne a Szentlélek jóra vezérlő ereje
által az idő folyásában és a történelem idejében az Isten újszövetségi népe
egybegyűjtessék, hogy mikor ennek a világnak az ideje lejár, és az egyház missziója
célhoz ér, az összegyűjtöttek serege az örök élet boldogságában, Istennél lelje meg a
hazatalálás örömét.
Ahol az Isten Lelke kiárad, ott nem marad mozdulatlan a világ! Ezért a megelevenítő
lélekért imádkozzunk mi is a 21. század lelkileg sivataggá száradt világa felett, hogy
Isten újjáteremtő Szent Lelke által a megszáradt csontok, kiégett lelkek az éltető
forráshoz, az örök élet vizéhez jutva életre keljenek és áldják a megelevenítő Istent.
Dr. Karvansky Mónika református lelkipásztor

„Az Isten háza körül töltötték az éjszakát...” (Krónikák első könyve 9,27a)
2018-os év vezérigéje

TEMPLOMOK HOSSZÚ ÉJSZAKÁJA
Lange Nacht der Kirchen
Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2018. május 25-én az esti órákban a
Bécs-Belvárosi református templomba
a Templomok hosszú éjszakája alkalmából.
Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálatunk
bemutatkozása és műsora 18.00 órakor kezdődik.
Közreműködik:
Handl György, orgonaművész
Markovics Csaba, bécsi Staatsoper - kórustag
Te Deum Laudamus Kamarakórus
Alistáli és Egyházi Művészeti Alapiskola gyermekkórusa
A templomi koncert műsorában megszólal:
90. zsoltár korálfeldolgozás-improvizáció - orgonajáték
Mozart: Varázsfuvola: Sarastro-áriája – „Itt megtisztul a lélek”
Koloss István: Chorea Hungariae – orgonajáték
Erkel Ferenc: Bánk áriája – Hazám, hazám
Gárdonyi Zsolt – Hommage á Marcel Dupré

A felnőtt és gyermekkórus előadásában hallhatjuk:
Csak nyisd ki a szíved (kánon), M.G. Schneider: Hála, T. Paris, P. Laaksonen: Tied
a hatalom, Mint szarvas hűs forrásra, Martóhi György: E világ mióta, B.F.
Möhring: Én Istenem!, Gárdonyi Zoltán: Ó, örök hatalmú, F. Biebl: Jézus hív
téged, Csorba István: Kísérjen áldás!, J. Rutter: Gyönyörű mind

Szeretettel várjuk Testvéreinket e szép alkalomra!
A vendégkórus fogadásához és megvendégeléséhez kérjük a gyülekezeti tagok
segítségét és hozzájárulását 2018. május 25-én 15.00-20.00 óra között.
E segítő szándékot kérjük, jelezzék a gyülekezet lelkipásztoránál e-mailen:
karvansky.monika@gmail.com, telefonon: 0699 18878068

ÖKUMENIKUS KÖNYÖRGÉS A MAGYARSÁGÉRT
Kegyelmes Atyánk! Népek közé szórva,
„Tebenned bíztunk eleitől fogva!”
Add: éljünk egymásért és senki ellen,
Bárhol a földön, de Isten-közelben!

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET – KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
A bécsi magyar református és evangélikus gyülekezetek, valamint a katolikus
egyházközség a nemzeti összetartozás jegyében ökumenikus istentiszteletre hív
a Bécs-Belvárosi református Templomba
2018. június 10-én 17.00 órai kezdettel
Vendégigehirdető: Dr. Pángyánszky Ágnes adjunktus
az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Intézetének vezetője
Az ökumenikus istentiszteleten szolgál
Simon Ferenc – katolikus esperes, főlelkész
Németh Kitti – lelki vezető
Dr. Karvansky Mónika – református lelkipásztor
Közreműködik
Liszt Ferenc Kórus – Simon Lévay Márta karnagy vezetésével
Handl György – orgonaművész
Az ökumenikus istentisztelet után kerül sor
Csollár Nelli – Világom virágai című kiállítás megnyitójára
A kiállítás képei megtekinthetőek a gyülekezeti teremben
2018. június 10. – szeptember 15. között
A templomi ünnep után szeretetvendégség az udvaron.
A szeretetvendégség szervezéséhez és megrendezéséhez kérjük a gyülekezeti
tagjaink segítségét és hozzájárulását! A szeretetvendégség alkalmát 15.00 órától
készítjük elő a gyülekezeti teremben és a templomudvaron

