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„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert 

minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben 

mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden 

értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.”  

(Filippi levél 4,4-7. vers) 

 

Kedves Testvéreink! 

Istentiszteleteink rendje a 2019-as esztendő február és március havában: 

       

2019.   február                10.   du. 17 óra:  Istentisztelet 

 

2019.   február                17.   du.  17 óra:   Istentisztelet 

 

2019.   február                24.   du.  17 óra:   Istentisztelet 

   

2019.   március               10.   du.  17 óra:  Böjti istentisztelet 

 

2019.   március               17.   du.  17 óra:  Böjti istentisztelet 

 

2019.   március               24.   du.  17 óra:  Böjti istentisztelet 

 

2019.   március               31.   du.  17 óra:  Böjti istentisztelet 

 
     

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. 

* Énektanulás – közös éneklés Handl György vezetésével az istentiszteletek előtt 

16.00 órától a templomban: február 10-én, 17-én, 24-én és március 10-én, 17-én, 31-én. 

* Bibliaóra alkalmára hívjuk Testvéreinket 2019. február 21-én és március 14-én 

19.00 órai kezdettel a gyülekezeti terembe.  

*  Lelkészi fogadóórára 2019. február 21-én és március 14-én 18.00 órától kerül 

sor a gyülekezeti teremben, illetve egyeztetés alapján kérhető más időpont is.  

 

Áldás, békesség! Békesség Istentől! 

 

 

Bécs, 2019. február 4-én      A gyülekezet vezetősége  

http://reformatus.at/


RÉGI TÖRVÉNYEK MAI ÜZENETE – MÓZES 5. KÖNYVE 

 
A 2019-es év ökumenikus imahét vezérigéjét az indonéziai keresztyének Mózes 5. könyvéből 

választották: „Az igazságra csakis az igazságra törekedj…” (5Móz 16,20) 

A januári hónap ökumenikus alkalmaira és igehirdetéseire készülve, Mózes 5. könyvének 

részeit figyelmesen átolvasva, arra az elhatározásra jutottam, hogy ennek a kevésbé ismert 

bibliai könyvnek az igéit, régen megírt törvényeinek mában is érvényes üzenetét jó volna a 

gyülekezet tagjai elé tárni, mint a régi törvények mai üzenetét. 

Mózes 5. könyve egy roppant érdekes bibliai könyv, mely olyan isteni igazságokat, 

rendelkezéseket, útmutatásokat tár az olvasó elé, mely nemcsak magával ragadja, hanem az 

élet értelméről, a saját életéről is komolyan elgondolkoztatja.  

Mózes 5. könyvét „második törvény” könyvének is nevezik, ugyanis mielőtt Isten választott 

népe a 40 éves pusztai vándorlás után belépett volna az ígéret földjére, megújította az Isten 

szövetsége iránti elköteleződését. Ennek jegyében Mózes, mint a nép vezetője, újra megismétli 

a Szövetség könyvében foglalt törvényeket. A törvények ismertetése és magyarázata mellett 

történeti leírások és intő beszédek állnak. Ez a mózesi törvénykönyv az élet mindennapi 

dolgaira akart útmutatást adni a nép új életéhez. Éppen ezért ismétli meg a Mózes 2. könyvében 

már egyszer elhangzott Tízparancsolatot és írja körül különböző törvényekkel és 

rendelkezésekkel, hogy a nép maradjon meg az Isten mellett: abban a szövetségben, amit Isten 

kötött velük.  

„…mert elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot.  

Válaszd hát az életet, hogy élhess és utódaid is!  

Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá…” 

(5Móz 30,19-20) 

Isten azért adja az ő rendelkezéseit, hogy az őt követő az áldás útján haladjon az élet 

kiteljesedése felé. Tanácsot ad a mindennapi döntésekhez, óv a pogányistenek bálványainak 

imádásától. Próbálja tanítani népét a kegyelem gyakorlására, mikor az elengedés és a szabadon 

bocsátás évét rendeli el.  

Jézus Krisztus tanításaiban, a hozzá intézett kérdésekre válaszolva sokszor hivatkozik a mózesi 

törvényekre. Bár a törvényvallás buktatóira is kíméletlenül rámutat, mikor kijelenti, hogy nem 

az ember van a törvényért, hanem a törvény van az emberért. De nem szünteti meg, nem 

érvényteleníti ezeket, sőt kijelenti, hogy nem eltörölni, hanem betölteni jött a törvényt. A 

félreértett rendelkezéseket tanításában a helyére teszi és mindezek mögött is felmutatja Isten 

megtartó kegyelmét, szeretetét és irgalmasságát. Ezért is nagy lehetőség már az újszövetség 

népeként jobban megismerni ezt a régi isteni rendelkezéseket és törvényeket tartalmazó bibliai 

könyvet, hogy ezáltal is gazdagodjunk hitben, ismeretben, az Isten iránti elköteleződésben, 

látva, hogy mit is jelent az áldások útján, az élet ösvényén haladni a Krisztusban kapott és 

benne elérhető mennyei ígéret földje felé. 

Az elkövetkező vasárnapokon, az istentiszteletek alkalmán fedezzük fel együtt ezeknek a régi 

törvényeknek a mában is érvényes isteni üzenetét, ismerjük meg Isten szabadító szeretetét 

Mózes 5. könyvének igéin keresztül is.          Dr. Karvansky Mónika, református lelkipásztor 



G Y Ü L E K E Z E T I   A L K A L M A I N K 

 

Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket gyülekezetünk alkalmaira! 

 

BIBLIAÓRÁK 

2019-ben a bibliaórák alkalmainak témája: Ki az én Istenem? 

Erre az embert oly sok formában foglalkoztató kérdésre keressük a választ a Szentírás igéin keresztül.  

Az ember elképzeli, különböző tulajdonságokkal ruházza fel Istent, próbál egy neki megfelelő Isten-

képet kialakítani. Bizony ezek az emberi elképzelések sok esetben egy torz Isten-képet festenek le. 

Ezért is fontos az, hogy a hívő keresztyén az önmagát kijelentő Istent úgy ismerje meg, amint ő 

megmutatta magát az általános kijelentés által a teremtésben, a történelemben, amint bemutatkozott a 

próféták által. De legteljesebben a különös kijelentésben, az Ő Szent Fiában mutatta meg önmagát. A 

bibliaórák célja, hogy az Isten-képünk minél teljesebbé váljék, megtisztítva a rárakódott emberi 

elgondolásoktól, hiedelmektől, sok esetben babonás elképzelésektől. Az Isten igéje tükrében 

vizsgálhatjuk meg alkalomról-alkalomra Isten-képünket, kötetlen formában beszélgetünk, kérdezünk 

és válaszokat keresünk.  

* * * 

 

GYERMEK-ISTENTISZTELETEK 

 

A templomi istentisztelettel egy időben tartjuk vasárnaponként a gyermek-istentiszteletet, ahol a 

gyermekek játékos formában ismerkednek meg a bibliai történetekkel, énekeket, imádságokat 

tanulnak, ez mellett kézműves foglalkozásokkal, vidám játékokkal várják foglalkoztatóink, 

pedagógusaink őket. Családi istentiszteleteink főszereplőiként a gyermekműsorokban való szereplés 

által átélhetik a közösséghez tartozás jelentőségét, megérezhetik, hogy a gyülekezet számára fontos az 

ő jelenlétük. A gyermek-istentiszteletek célja a keresztyén hitre nevelés mellett a közösségbe tartozás 

érzésének erősítése, a gyermekek nyelvén és korosztályuknak megfelelően átadni azokat az értékeket, 

melyeket hitben járt elődeinktől örököltünk. A gyermek-istentisztelet alkalmaira (is!) felekezeti 

hovatartozástól függetlenül várjuk a gyermekeket és szüleiket, szeretteiket! 

 

* * * 

 

ÉNEKTANULÁS 

HANDL GYÖRGY kántor, orgonaművész vezetésével,  

vasárnaponként az istentiszteletek előtt 16.00 órától a templomban 

Az énektanulás során az istentiszteletre is készülünk a prédikáció témájához választott énekek által, 

így lehetőség nyílik mélyebben elgondolkodni az igehirdetés tartalmáról. Újszerű énektanulási 

módszerrel sajátítjuk el a dicséretek szövegét és dallamát, a régi egyházi dicséretek szövegénél érdekes 

és új információkkal bővül az ismeretünk. Egyházi dicséreteink énekelve mondott imádságok, melyek 

által közösségben imádkozhatunk, énekelhetünk hálaéneket, dicséretet az Úr előtt! 

Egyházi énekkincsünkkel való gazdagodás alkalmát és a gyülekezeti közösség erősödésének 

lehetőségét rejti magában a vasárnapi énektanulás.   



D I A K Ó N I A I  G Y Ű J T É S 

 
„Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be Krisztus törvényét.” (Gal 6,2) 

Bizonyára mindenkihez elért valamilyen formában az a tragikus hír, mely 2019. január 23-án, szerdán 

este történt Budapesten, mikor is a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Ráday 

Pál Kollégiumában pusztító tűz ütött ki, amely sajnos egy emberáldozatot is követelt. A Ráday Pál 

Kollégium mindig is a magyar reformátusságunk kulturális és tudományos fókusza volt, sok 

tekintetben sajátjának érezheti a kárpát-medencei és a külhoni református szórványmagyarság is. Ezért 

Krisztus iránti hűségünk arra is kell, hogy indítson minket ebben a szomorú helyzetben, hogy a kárt 

szenvedett és gyászt hordozó érintetteket imádságainkban hordozzuk.  

Az emberi élet vesztesége mellett számos anyagi kár is keletkezett, ezért Isten és egymás iránti 

szeretetünkből merítve közadakozást hirdetünk az ausztriai, ill. bécsi magyarok körében, kérve 

a segítő szándékú adakozókat, hogy 2019. február 28-ig juttassák el adományaikat hozzánk. 

A nehézségek idején a Kárpát-medencei magyar reformátusság összefogásához csatlakozik 

gyülekezetünk is, mint a külhoni református/protestáns szórványmagyarság egyik bástyája, 

lehetőségeinkhez mérten támogatva és segítve a kárt szenvedettek terhét, gyászát, valamint az 

újjáépítést. Ne feledjük az adakozáshoz társuló isteni ígéretet: a jókedvű, segítő szándékú adakozót 

szereti és megáldja az Isten! 

Az adományokat gyülekezetünk presbitereinek, pénztárosának és lelkészének adhatják át, ill. a 

gyülekezet bankszámlájára utalhatják át „Raday-Spende” jelszóval megjelölve. Az adományokat 

összesítve adjuk át a Magyarországi Református Egyház illetékeseinek. Köszönjük, hogy az 

együttérzés és a keresztyéni helytállás jegyében segítséget nyújtanak a rászorulóknak! 

 

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW 

Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „Raday-Spende” 

 

 

GYÜLEKEZETI MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK 

 
Az elmúlt év alkalmait számba véve Isten iránti hálaadással állapíthatjuk meg, hogy 2018-ban is 

gazdag gyülekezeti élet sokféle formáját tapasztaltuk meg. Jó visszagondolni ezekre az áldott 

közösségi alkalmakra, mikor gyülekezetként együtt ünnepeltünk, imádkoztunk, igét hallgattunk, 

egyházi énekeket énekeltünk, a gyermekek bizonyságtételét hallgattuk, vendégeket fogadtunk, 

vendégeltünk meg, a szeretetvendégség alkalmain kötetlenül beszélgettünk, fogadtuk be az újonnan 

érkezőket a közösségünkbe. Mindezt az Isten kegyelme és megtartó szeretete mellett lehetetlen lett 

volna megvalósítani elkötelezett, aktív, a közösségért tenni akaró gyülekezeti tagok, ill. munkatársak 

nélkül.  

A 2019-es év gyülekezeti alkalmait tervezve számítunk arra, hogy a régi segítő munkatársak mellé 

újak is csatlakoznak, és a közösség életének szervezésében és megvalósításában tevőlegesen is részt 

vesznek. A gyülekezeti élet megvalósításában a külhoni szórványlét sok esetben állít nehéz feladatok 

elé bennünket, de közös akarattal, hittel és reménységgel ezeket az előttünk tornyosuló feladatokat 

elvégezhetjük annak érdekében, hogy 2019-ben is gazdag gyülekezeti életet, áldott ünnepi alkalmakat 

élhessünk meg Isten kegyelméből. Szeretettel kérjük azokat a gyülekezeti tagokat, akik indíttatást 

éreznek arra, hogy a közösségünk életében aktívan, szolgálatot vállalva az egyházi élet valamelyik 

területén bekapcsolódjanak ebbe a munkába, jelezzék ezt a lelkipásztor felé.  

„Urunk, e roppant, ért vetésre nézz: a munka sok, a munkás oly kevés!” (RÉ 396:2) 


