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„Él az Úr, áldott az én kősziklám, magasztaltassék szabadító Istenem!” (Zsolt 18,47)

Kedves Testvéreink!
Istentiszteleteink rendje a 2018. esztendő nyári hónapjaiban:
2018. június

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

2018. június

24. du. 17. óra: Istentisztelet
NYÁRI ISTENTISZTELETEK

2018. július

29. du. 17. óra: Istentisztelet, Koncert

2018. augusztus

26. du. 17. óra: Istentisztelet, Úrvacsora, Új kenyér

2018. szeptember 9. du. 17. óra: Istentisztelet
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:
*
FELHÍVÁS – 2018. június 17-én, vasárnap, az istentisztelet
ELMARAD!!!
*
FELHÍVÁS - Az Ökumenikus könyörgés a magyarságért (június 10.)
alkalmán a szeretetvendégség megrendezéséhez és hozzájárulásához kérjük
és várjuk a gyülekezeti tagjaink segítségét. A segítő szándékot a szervezés
pontosítása miatt kérjük, jelezzék a gyülekezet lelkipásztoránál.
*
A gyermek-istentiszteletet a templomi istentisztelettel egy időben
tartjuk. Szeretettel várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt.
*
Konfirmációoktatás alkalma 15.00 órától a gyülekezeti teremben.
Időpont: 2018. június 24-én.
*
A nyár folyamán lelkigondozás, temetés, egyházi hivatalos ügyintézés,
stb. igénye esetén a fenti elérhetőségeken keresztül a lelkipásztor elérhető.

Minden kedves Testvérünknek áldott nyári hónapokat,
jó pihenést, testi-lelki feltöltődést kívánunk!
Bécs, 2018. június 4.

A gyülekezet vezetősége

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET – KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
MEGHÍVÓ
ÖKUMENIKUS KÖNYÖRGÉS A MAGYARSÁGÉRT
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
Köszöntőt mond: Dr. Perényi János, Magyarország Nagykövete
Az ökumenikus istentisztelet után kerül sor
Csollár Nelli – Titkos kert című kiállítás megnyitójára
A kiállítást megnyitja - Mag. Molnár Mária,
a bécsi Collegium Hungaricum igazgatónője

„Világom a természettel együtt élő ember világa,
a közös Kert, amely egyként hordozza a szépség,
a harmónia, ugyanakkor a háborgó, útkereső
lélek rejtélyét, varázsát. Az ebben megjelenő
virágok erőteljes vagy akár áttűnő színei és
formái mind-mind egy ősi gyökérből eredő külön
világot teremtenek.
E titkos Kert természetes ereje az éltető napfény,
amely erőt sugároz az erőtlenségben, az élet
reményét a jéggé dermedt téli tájban, harmóniát
a természeti erők zord világában, békét és
boldogságot a tiszta kapcsolatokban, a holnap
ígéretét az alkony mindent elborító sötétségében.”
Csollár Nelli festőművész

A kiállítás képei megtekinthetők 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

AZ ADAKOZÁS BIBLIAI ÉRTELME ÉS
GYAKORLATI VONATKOZÁSAI
„A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen
áldozatokban gyönyörködik az Isten.” (Zsidókhoz írt levél 13,16)
Az adakozás az istentiszteletnek az a része, amelyet talán a legtöbb értetlenség és
félreértés vesz körül. Gyülekezeti tagként meg kell értenünk az adakozás
lényegét, melyhez a Szentírás ad útmutatást. A Biblia sok esetben beszél arról,
hogy az ember adhat, visszaadhat valamit az Istennek. Dávid király az 1.
Krónikák 29,14. versében így ad hálát: „Bizony, tőled van mindez, és csak azt
adtuk neked, amit kezedből kaptunk.”
Isten megelőző cselekvése adja az igazi alkalmat az adomány felajánlására. Az
adakozás tehát mindig a hála megnyilvánulása. Az adakozást az önkéntesség
motívuma köti egybe, arról az élethelyzetről van szó, amikor az egyén a maga
akaratából Isten megtapasztalt kegyelmére válaszol.
Maga az istentisztelet, az ünnep, amelyen az adományok felajánlása történik, az
öröm alkalma. Az ünneplés alapja Isten szabadító és megáldó tette, az adakozás,
mint az ünnep szerves része, erre a tettre adott emberi válasz. Aki ennek tudatában
van, az örömmel ad, így adománya valóban hálaáldozat lesz, nem pedig
kényszerű adomány: „Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem.” (Zsolt 50,23)
Az adakozásnak szív szerintinek kell lennie. Isten a szív tisztaságára, az
adakozási szándék őszinteségére tekint. Ezzel szemben az adakozás
megcsúfolása a hazug áldozat, amelyet ostoroztak a próféták is. Jézus elítélő
kritikát mondott a képmutató, farizeusi adakozásról. Pál apostol a szeretet nélküli
adakozás haszontalanságáról írt.
Az adakozás végső célja a konkrét célok megvalósulásán túl az Úr dicsőítése. Ő
fogadja, vagy utasítja el azt. Ő tekint kedvesen a készséggel adakozóra, és Ő ítéli
meg a képmutatót. „Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne
kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.”
(2Kor 9,7)
Az adakozásban valósul meg, amit Isten az ember életétől és istentiszteletétől vár:
az Úr dicsőségének szolgálata. Kálvin János az adakozást az istentisztelet
részeként cselekvő imádságnak nevezte.
„A jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7)
Forrás: gyakorlatiteologia.hu, Dr. Kádár Ferenc: Az adakozás bibliai értelme és gyakorlati
teológiai vonatkozásai - tanulmány

GYÜLEKEZETÜNK HELYZETE
„Nagy a bizalmam irántatok, sok dicsekednivalóm van veletek, tele vagyok
vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel.” (2Kor 7,4)

Aki ellátogat a Bécs-Belvárosi református templomba és részt vesz a magyar
istentiszteleten, külső szemmel szemlélve egy bensőséges, Isten Igéje körül
elcsendesedő közösségbe érkezik, ahol az istentisztelet szép renddel és jól szervezetten
történik. Sokan és elkötelezetten dolgoznak azért, hogy a magyar egyházi alkalmaink
és gyülekezeti életünk ilyen példásan, szép renddel történjék. A háttér feltárását azért
tartom fontosnak, hogy a gyülekezetünkben élők, vagy hozzánk látogatók körében
ismert és megbecsült legyen az, hogy Isten kegyelméből ilyen egyházi életet élhetünk a
külhoni szórványban. A templom, ahol egybegyülekezünk Isten Igéjének hallgatására,
nem a miénk. Nincs gyülekezeti központunk, lelkészi hivatalunk, parókiánk. A
szolgálattevők: a lelkész, a kántor, a gyermekalkalmat tartók minimális tiszteletdíjért
végzik szolgálataikat, mögöttük a kuratórium tagjainak elkötelezett munkája és a
gyülekezeti munkatársak, segítők önkéntes áldozatvállalása. Ezzel az elhivatott és
komoly áldozatokat vállalók seregével tudunk a nehéz körülmények ellenére is egy élő,
színes, magyar református értékeket képviselő egyházi életet biztosítani. Ezért a megélt
hitért és élő közösségért Pál apostol szavaival adhatunk hálát Istennek, aki elhívja az
övéit arra a szolgálatra, mellyel a gyülekezet életét gazdagabbá teszik: „minden
nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel”.
A magyar református egyházi élet előmozdításáért, áldozatvállalásáért, támogatásáért
szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az adakozás példáját ilyen sokrétű
módon gyakorolják, hogy tudásukból, kezük munkájából, javaikból jó sáfár módjára jó
kedvvel és örömmel, a hálaadás lelkületével szolgálnak a gyülekezet javára és Isten
nagy nevének dicsőségére! Legyen ez példa és buzdítás mindazok számára, akik ebbe
és ilyen módon még nem kapcsolódtak be.

***
FELHÍVÁS
Kedves Testvéreink, gyülekezeti tagjaink!
A keresztyén felelősségvállalás jegyében felhívjuk figyelmeteket gyülekezetünk támogatására.
Továbbra is saját felelősségünk, hogy gyülekezetünk és szolgálatunk működését biztosítsuk,
hogy Isten igéjét magyarul hallgathassuk és a gyülekezet közösségében magyarul
imádkozzunk. A mellékelt befizető számlán várjuk és előre is köszönjük a gyülekezet
működésére megajánlott önkéntes támogatást, Isten dicsőségére szánt adományokat.
Kuratóriumi határozat értelmében kérjük a Testvéreket, hogy egy évre min. 50 Euróval
járuljanak hozzá a gyülekezet fenntartásához.
Lehetőség van banki utalással is Szolgálatunk számlájára küldeni a fenntartásra szánt
hozzájárulásokat:
Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „Spende/2018”
Köszönjük az eddig nyújtott anyagi segítséget, továbbá minden olyan szolgálatot, melyet
közösségünk építésére kaptunk.

