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Kedves Testvéreink !  
 

Istentiszteleteink rendje 2010 szeptemberében és október elején:  
             
2010.  szeptember  12.    du. 17 óra:     Évadnyitó istentisztelet. 
 

2010.  szeptember  19.    du. 17 óra:     Istentisztelet. 
 

2010.  szeptember  26.    du. 17 óra:     Istentisztelet.  
 

2010.  október        10.    du. 17 óra:     Istentisztelet. 
 
 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:   

   

  *  Vasárnaponként  az  istentisztelettel   egyidıben    gyermekistentiszteletet    tart  
  Márton-Cseh Katalin hittanoktató a gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk a 

gyermekeket szüleikkel együtt. 
 

  * Minden csütörtökön 18.30 órától imaközösséget, majd 19.00 órai kezdettel 
bibliaórát tart Karvansky Mónika lelkésznı a gyülekezeti teremben. Minden 
Testvérünket hívjuk és szeretettel várjuk erre az alkalomra is. 

 

  * aki a jövıben inkább online formában, azaz e-mailben szeretné megkapni                                         
gyülekezeti hírlevelünket, kérjük, jelezze ezt a  bemaref@gmail.com  címre 
küldött  levélben!  Segítségüket elıre is köszönjük! 
 

  * elkészült gyülekezetünk honlapja:  http://becsi.reformatusok.com/  Akik 
használják az internetet, olvashatják elérhetıségünket, értesítéseket, 
beszámolókat   alkalmainkról.  

  

 
F E L H Í VÁ S !!! 
 

Kedves keresztyén Testvéreink! 
Közös célunk, a magyar református egyházi szolgálat és a lelkészi státusz 
biztosítása jó irányban halad. A közös felelısség és teherviselés hitbeli és 
erkölcsi feladatunk, mint közösségnek. Ezért felhívjuk minden Testvérünk 
figyelmét az egyházi adó befizetésére, az önkéntes megajánlások eljuttatására. A 
Magyar Református Lelkigondozó Szolgálatot támogató egyházak mint 
Ausztriában, mint Szlovákiában elvárják, hogy a gyülekezeti tagok is anyagi 
felelısséget vállaljanak felmenıikhez hően az adakozás szolgálatával. Ne 
feledjük, a cél közös, a felelısség és a teherviselés is az kell, hogy legyen.  
Az Úr áldja meg a jókedvő adakozót és annak családját. 

 
Bécs,  2010 szeptember 8.              A gyülekezet vezetısége 
 
 



 
 

GYERMEKISTENTISZTELETEK 
 

Kedves Szülık, Nagyszülık, Keresztszülık! 
 

Isten iránti hálaadással értesítelek mindnyájatokat arról, hogy 2010. szeptember 12-tıl 
17.00 órától gyermekistentiszteletet tartunk a gyülekezeti teremben.  

A gyermekistentisztelet alkalmait rendszeresen tartjuk a templomi istentisztelettel 
párhuzamosan. 

A gyülekezet ifjúsági felelıse, hitoktatója Márton-Cseh Katalin végzett pedagógus, 
elhívott hitoktató tartja ezen alkalmakat. Katalin gyülekezetünk gyermekmunkájában már 
szolgált fél évet, így nem ismeretlen a gyermekek és a szülık számára az ı személye. 
Gyülekezetünk aktív tagja, hite és kedves, megértı, vidám egyénisége a gyermekek lelki, 
hitbeli és anyanyelvi növekedésére építı hatással van. 

Kérem a kedves Szülıket, Nagyszülıket, Keresztszülıket tegyék lehetıvé 
gyermekeiknek a gyermekistentiszteletek látogatását. Önök is tapasztalják, hogy mennyire 
fontos a mai világban a szilárd hitbeli alapállás, az erkölcsi iránymutatás és mindezeken felül 
annak megismerése, aki az élet adója és táplálója, a jóságos Isten. Hadd növekedjenek ık is 
hitben és igazságban. Hadd ismerjék meg a jóságos Istent szeretı Atyaként, megváltó Fiúként 
és jóra vezérlı Lélekként.  

Ne feledjük, a keresztség alkalmával tett fogadalom is erre kötelez. 
A találkozás reményében bízva, Isten gazdag áldását kívánva,   

Karvansky Mónika lelkész 
 
 
Kérjük a  szülıket, olvassák fel a gyermekeknek: 
 

Kedves Gyermekek! 
 

 Mostanában sokat beszélgettem a Mennyei Atyával imádságban rólatok, gyermekekrıl. 
Az imádságos beszélgetések után mindig megmaradt egy-két dolog, amit úgy gondoltam, hogy 
nem tarthatom meg magamnak, hanem nektek is el kell mondanom.  
 A jóságos Isten, aki minket nagyon szeret, üzent nektek!!! 
 Azt üzente, hogy hív mindnyájatokat a magyar nyelvő református gyermekistentiszteletre, 
ahol İ garantálja, hogy majd jól érzitek magatokat. Küldött is egy nagyon kedves, vidám 
hitoktató nénit számotokra, hogy mesélje el az İ nagyságos dolgait, amik nagyon izgalmasak. 
Tanítson meg benneteket az imádságra, hogy tudjatok vele beszélgetni és sok vidám éneket 
tanuljatok. Természetesen a rajzolás, a barkácsolás, a festés sem marad ki ebbıl a 
találkozásból.  
 Most már csak rajtatok múlik, hogy megkérjétek szüleiteket, hozzanak el benneteket 
ezekre az alkalmakra. Jöjjenek el ık is, mert a szeretı Isten mindenkihez szólni akar.  
 A mi Istenünk hatalmas király és azt üzente az İ Fián keresztül, hogy az ı országát 
minden gyermeknek szánja és azoknak a felnıtteknek, akik olyan gyermeki lélekkel jönnek 
hozzá, mint az ıszinte, vidám, kedves gyermekek.  
 Várunk szeretettel benneteket vasárnap! 
                                                             Tiszteletes néni 

                                                     



 
 

V I S S Z A T E K I N T É S  
 

„Mindenekelıtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bőnt elfedez. 
Legyetek egymással vendégszeretık zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy 

szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének sáfárai: ha valaki prédikál, úgy 
mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentıl kapott 

erıvel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsıíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsıség és a hatalom 
örökkön-örökké. Ámen. 
(Péter elsı levele 4,7-11) 

 
Kedves Testvérek! 

 
Visszatekintve az elmúlt év eseményeire, Isten iránti hálaadással állapíthatjuk meg, 

hogy áldása gazdagon hullott ránk.  
Gyülekezetünk létszámban és alkalmakban is gazdagodott. A közösség szolgálataiban 

egyre több elkötelezett hívı veszi ki részét a keresztyén felelısség teljes tudatában. 
2009 ıszétıl gyülekezetünk alkalmai bıvültek, melyek a hívek kezdeményezése 

következtében születtek meg és az Úr Isten kirendelte hozzá az idıt és lehetıséget. 
Az imaközösség alkalma lehetıséget ad a fáradt léleknek az elcsendesedésre, a 

közösségben való imádkozás idején a feltöltıdés, a felülrıl jövı erı megtapasztalására. Az 
egymásért, a gyülekezetért és annak minden tagjáért való imádkozás lehetısége felfoghatatlan 
áldások sorozatát indítják el lelki és közösségi életünkben. Ilyen megtapasztalás lehetıségét 
kínálja ez az alkalom. Ezúton is hívunk minden lelki fáradt, lelkileg erıtlen, Isten erejére és 
áldására áhító lelket az imaközösség idejére.  

A nıi kör egy-egy szombati alkalma szintén új perspektívából tette lehetıvé a 
közösség épülését. Az Ige fényében beszéltünk a nı szerepének fontosságáról a családban, 
egyházban és a társadalomban. 

Meg kell említeni, hogy a szeretetvendégségek terített asztalánál is egy tettre kész 
csoport szolgál, fontosnak tartva a régi íratlan hagyományt, hogy mennyire fontos az egymás 
megvendégelése, az étel megosztása milyen örömre és hálaadásra indít. Mint már többször is 
mondtam, most újra ismétlem ezúttal írásban, minden egyes ilyen alkalom engedi 
megtapasztalni az öt kenyér és a két hal megszaporításának jézusi csodáját. Mikor 
mindenkinek jut és még marad is.  

A honlapunk – www.reformatusok.com és a gyülekezeti körlevél bıvítésével is 
nagyobb lehetıségünk volt a gyülekezet tagjainak a megszólítására és az újonnan érkezettek, 
a gyülekezetünket keresık befogadására.  

Ünnepi alkalmaink is az Istentıl kirendelt minıségi idı, az ünnepi idı közös eltöltését 
jelentették. 

A 2009-2014-es esztendıkre meghirdetett Kálvin év ünneplésébe mi is 
bekapcsolódtunk októberben és az istentisztelet, elıadás, a szeretetvendégség közösségében 
hallhattunk a reformáció nagy alakjáról és a genfi egyetem örökségérıl.  

Hagyományosan részt vettünk az Európa-klubbal közös szervezésben Bad Deutsch 
Altenburgban ökumenikus szellemben tartott emlékezésen a magyarok szimbolikus sírjánál. 
Évrıl-évre több gyülekezeti tagunk látogat el erre a szép alkalomra. 

Adventi ünneplésünket az Erdélybıl érkezett gyermekek, szintén az Európa-klubbal 
szervezett közös adventi estünk, a hagyományos gyülekezeti karácsony emelte még 
ünnepélyesebbé és az egymás iránti testvéri szeretet határait kitolta az országhatáron túlra is. 
Adventi és karácsonyi ünneplésünk a szeretet, a meghittség, a testvériség, az elfogadás és a hit 
mélységének jegyében telt el.  



 
 

Az új év, 2010 téli hónapjai szintén sok alkalmat adtak a közös együttlétre, az 
istentisztelet alkalmán, a bibliaórák alkalmán, az imaközösségek alkalmán.  

Tavasszal Dávid István vezetésével a Nagykırösrıl érkezett énekkar elhozta közénk a 
genfi zsoltárok énekét és történetét. Szintén a Kálvin év jegyében ünnepeltünk együtt a 
Nagykırösrıl, Magyarországról érkezett testvérekkel.  
 Májusban köszöntöttük hálás szívvel a szeretı anyai szíveket. Egy lélekkel ünnepeltük 
Pünkösd áldott ünnepét.  
 A nyári hónapokban sem maradt el tılünk az Ige hirdetése. A hívı szívek az 
istentisztelet alkalmán, az imaközösség hetenkénti alkalmán adtak hálát megtartó Istennek. 
Volt öröm és ünneplés, esküvı és keresztelı is gyülekezetünkben a nyáron.  
 Most, az ısz közeledtével, pedig újra az összegyőjtés, a hívás, a megszólítás ideje 
érkezett el. Reménnyel és Istenbe vetett hittel tervezzük az egyházi alkalmak idejét.  

Egyértelmővé vált elıttem és bízván abban, hogy elıttetek is, Isten gazdag áldása 
rajtunk és kezünk munkáján, gyülekezetünkön, annak kicsinyein és nagyjain. 
 

E L İ R E T E K I N T É S 
 

„De én vigadozni fogok az Úr elıtt, örvendezek szabadító Istenem elıtt.”  
(Habakukk 3:18) 

 Reménnyel, Istenben bízó szívvel tekintünk elıre. Tervek és feladatok, új próba és új 
küzdelem – ahogyan dicséretünkben énekeljük – állnak elıttünk.  
 Hagyományainkat, alkalmainkat új lehetıségek bıvítik, melyek célja közösségünk 
életében a gyülekezetépítés és a misszió.  
 İsztıl egy keresztyén szellemiségben alakuló kultúrcsoportot hívunk életre, melynek 
célja a keresztyén irodalom megismerése. Idén Túrmezei Erzsébet életével és verseivel 
ismerkedünk, majd egy Adventi est keretében a gyülekezet elé hozzuk a költını verseit. Ezen 
építı és ismeretünket bıvítı alkalomra minden érdeklıdıt szeretettel várunk. Örülnénk, ha 
minél többen részt vennének ebben az új körben. 
 „Október – a reformáció hónapja” címmel három vasárnapon keresztül 
megemlékezünk a reformáció szellemében Kálvinról, a magyar Kálvinokról, a genfi egyház 
életérıl Kálvin korában. Vendégeket és elıadókat fogadunk Felvidékrıl, Erdélybıl ezen 
alkalmakon. Az érdeklıdésen és a részvételen kívül számítunk a szervezésben keresztyén 
Testvéreink segítségére is.  
 Célunk Ausztria területén megkeresni a magyar református Testvéreket, hívni ıket az 
ige hallgatására, a közös imádkozás, ünneplés alkalmára. Lehetıség szerint a távolabb élıket 
összefogni és házi istentiszteletek, bibliaórák alkalmával velük együtt lenni, hiszen Krisztus 
testének tagjai vagyunk mindnyájan. Elhívatásnak, az Úrtól kapott feladatnak érezvén és 
munkálkodván az Úr akaratában, Testvéreinknek is legyen lehetısége magyar nyelven az élı 
Isten igéjét hallgatni, lelki táplálékot nyújtani számukra is. 2010 a misszió éve, nekünk pedig 
erkölcsi kötelességünk a jézusi missziós parancsot teljesíteni, melyre épül az egyház. Csak a 
missziót folytató egyház az élı egyház, Krisztus élı és szolgáló teste. 
 A lelkigondozás, a családlátogatás, a beteglátogatás szolgálatát is szeretnénk aktívabbá 
tenni, melyben a lelkésznek a nıi kör tagjai is segítenek, feladatuknak érezvén a diakónia 
jelentıségét.  
 A konfirmációoktatás lehetıségét ajánlom a szülık figyelmébe. 13-15 éves 
gyermekeiket kérdezzék, hogy hitükrıl szeretnének e magyar nyelven vallást tenni Isten és a 
gyülekezet színe elıtt 2011 Pünkösd ünnepén. A lehetıség adott a felnıtt 
konfirmációoktatásra is. Várjuk és hívjuk az oktatásra a fiatalokat és a felnıtteket is. 
 A találkozás reményében fejezem be soraimat, Isten gazdag áldását kívánván, 

       Karvansky Mónika református lelkész 


