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PÜNKÖSDPÜNKÖSD 

„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 
valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan 
megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy 

szóljanak. (Apostolok Cselekedetei 2, 1-4)

A  Szentlélek  kitöltetésekor  Jézusnak  az  az  ígérete  lett  valósággá,  melyben  a  Pártfogó 
megérkezéséről biztosítja tanítványait miután Ő felemeltetett a mennyei dicsőségbe. 
„Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a  
Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok.“ (Jn 16,7) 
Isten üdvterve precízen megy végbe és válik valósággá a történelem idejének színpadán. Isten Fia 
megjelent,  emberi  formát  vett  magára,  hogy  elhordozza  a  világ  megváltását  és  az  emberek 
megmentését.  Mennybemenetele  annak  a  nyilvánvaló  ténynek  a  bizonyítéka,  hogy  mindezt 
elvégezte. De Isten ezek után sem hagyja magára a világot, hanem célja, hogy a megváltás hírét az 
Ő  Lelkének  segítségével,  az  evangélium hirdetésével  a  világ végezetéig hirdessék.  Pünkösdkor 
kitölti  Szentlelkét, mely által a tanítványok Jézus Krisztusról  mindenki számára érthető  nyelven 
bizonyságot tettek. 
„Miután  tehát  felemeltetett  az  Isten  jobbjára,  és  megkapta  az  Atyától  a  megígért  Szentlelket,  
kitöltötte  ezt,  amint  látjátok  és  halljátok  is.  …  Tudja  meg  tehát  Izráel  egész  háza  teljes  
bizonyossággal,  hogy  Úrrá  és  Krisztussá  tette  őt  az  Isten:  azt  a  Jézust,  akit  ti  keresztre  
feszítettetek.“ (ApCsel 2,33.36.)
A  Szentlélek  kitöltetése  után  megszületik  Péter  prédikációja  nyomán  az  első  gyülekezet 
Jeruzsálemben és azóta is hirdettetik az evangélium örömhíre a Lélek által a föld végső határáig. 
Mindez  időben és  térben addig terjed majd,  amíg Jézus Krisztus  vissza nem jön az  ég felhőin 
dicsőségben.  Addig  tart  a  kegyelmi  idő,  addig  az  egyház  feladata  bizonyságot  tenni  Uráról  és 
Krisztusáról a Lélek által. Addig a hívők közössége, a szentek gyülekezete, Krisztus testének tagjai 
lélekben  és  igazságban  dicsőítik  a  Szentháromság  Istent.  Minderre  a  pünkösdkor  kitöltetett 
Szentlélek vezet mindannyiunkat, általa válunk közösséggé. Az Úr Szentlelke, jóra vezérlő  ereje 
maradjon mivelünk minden időben és mindazokkal, akik vallják: Úrrá és Krisztussá tette  őt az 
Isten.

„Szentlélek, imádunk mi téged, Valljuk istenséged.
Hisszük, hogy az új ember szíve saját kezed míve.
Te vagy a hitnek mind szerzője, mind elvégzője,

Te gyújtasz szívünkben világot, Forró buzgóságot. 
(Református énekeskönyv 377. dicséret 2. vers)

A Szentlélek megszentelő és jóra vezérlő erejének megtapasztalását kívánjunk 
Testvéreinknek!
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Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat 
elkövetkező alkalmai és aktuális hirdetéseielkövetkező alkalmai és aktuális hirdetései

Kedves Testvéreink ! 

Istentiszteleteink rendje: 

2011. június 12. du. 17 óra: Pünkösdi istentisztelet, Konfirmáció, Úrvacsora

2011. június 19. du. 17 óra: Istentisztelet 
Hagyományos nyáreleji közös est bográcsgulyás 
mellett.

2011. június 26. du. 17 óra: Istentisztelet, Liszt-koncert

Nyári alkalmaink:

2011. július 24. du. 17 óra: Istentisztelet

2011. augusztus 21. du. 17 óra: Istentisztelet, Úrvacsora újkenyér alkalmából

2011. szeptember 4.  du. 14 óra: Protestáns istentisztelet a Nyugat-Európai Protestáns
Gyülekezetek Szövetségének tagjaival

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:  
  

• Júniusban  a  gyermekistentiszteletet  a  templomi  istentisztelettel  egy  időben 
tartják  gyülekezetünk  hitoktatói:  Márton-Cseh  Katalin  és  Szabó  Edina. 
Szeretettel várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt.

• Az imaközösség és a bibliaóra alkalmára várjuk a Testvéreket csütörtökönként 
19,00 órától a gyülekezeti teremben.

• Szeretettel  hívjuk Testvéreinket 2011. június 19-én a hagyományos nyár 
eleji bográcsgulyás vacsorára az istentisztelet után, melyet Fekete András, 
gondnok készít el számunkra. Mindenkit szeretettel várunk.

• Linz-Leondingban  a  nyári  hónapokban  az  istentiszteletek  alkalma  szünetel. 
Őszi első alkalomra 2011. szeptember 11-én vasárnap 10.30 órakor kerül sor a 
Leonding-i református templomban.

• A  szeretetvendégség  alkalmaira  várjuk  kedves  Testvéreink  segítségét  és 
támogatását.

22. oldal. oldal SSó, ó, 2011. Pünkösd2011. Pünkösd



A „SÓ“ újjászületéseA „SÓ“ újjászületése

 
Kedves Testvérek!
 
Ezen  bővített  gyülekezeti  körlevelet  Nagytiszteletű  Soós  Mihálynak,  ausztriai 
magyar református lelkipásztornak és kedves feleségének, Soós Zsuzsannának 
ajánlom szeretettel.
 
Régen  dédelgetett  tervem,  hogy a  „SÓ“ elnevezésű  gyülekezeti  hírújságot  életre  keltsem,  amit 
szolgatársam 1960-ban indított útjára és közel 10 éven keresztül írt, szerkesztett, küldött, ezzel is az 
ausztriai magyar diaszpórát szolgálva az Ige mennyei kenyerével.
Bízom benne, hogy a „SÓ“ újbóli útjára bocsátása betölti azt a szerepét a 21. századi diaszpóra 
magyarság között Ausztriában, amit egykor a 56-os menekültség után a hívő emberek életében.
Elviszi az otthonokba az evangélium ízét, kinyújtja az egyház kezét a közösségtől távol élők felé és 
magához öleli  a  hívőket  lélekben abba a nagy családba,  melyet  az  ausztriai  magyar  diaszpóra  
híveinek, Jézus Krisztus követőinek nevezhetünk. 
Kívánom, hogy gyülekezeti körlevelünk megújulása, a „SÓ“ mutassa számotokra a múltat, melyre 
majd egy-egy írás erejéig visszatekintünk. Láttassa veletek, hogy megtartó Urunk a viszontagságok 
idején az övéivel volt, a reménytelenségbe reményt hozott. Legyen szemetek előtt a gyülekezeti 
események  beszámolóin  keresztül  a  jelen  egyházi  életünk  elevensége,  sokszínűsége.  Nézzünk 
együtt a jövőbe azzal a reménységgel, hogy mindezek biztosítanak afelől, hogy az elkövetkezőkben 
is az Úr tenyerén hordoz  majd. Hiszen Ő sohasem hagyja az övéit elveszni, megtartó kegyelme 
ígéretében és  Krisztusban miénk a jövő – együtt követjük őt.
 

Idézet nt. Soós Mihály 1962-ben írt jelentéséből
 

„Az egyházi lap
1960 végén egész ausztriai Magyar Szolgálatunk tervbe vette egy magyar nyelvű  református egyházi lap  
kiadását. A lap első száma SÓ néven („ti vagytok a föld savai“) 1960 decemberében jelent meg először, s  
azóta  havonta  (évente  háromszor  összevont  dupla  számban)  16-20  oldalas  terjedelemmel,  rendszeresen  
megjelenik. Miután reám hárult az a feladat, hogy a lap összeállításával és kiadásával foglalkozzam, így  
jelentésemben erről is beszámolok. 
Mi teszi a lap megjelenését szükségessé? Az az egyszerű tény, hogy híveink széjjelszórtsága miatt a szóban 
elhangzó igehirdetéssel és lelkigondozással nem tudunk mindenkit rendszeresen elérni. Az ilyeneket az írott  
igehirdetéssel érjük el. Ezenkívül az elhagyatottságban élőket lelkigondozói cikkekkel, beszámolókkal, mely  
szolgálatunk fontosabb eseményeivel  foglalkozik,  bekapcsoljuk az egy test  közösségébe, hogy ne érezzék  
magukat  egyedül.  Egy  egészséges nemzeti  érzés  ápolását  is  célul  tűztük  ki,  mely  megóv  minden hamis  
nacionalizmustól, de egyben erő idegen földön élő magyarok számára. Egyáltalában sokan vannak, akikben  
ég a vágy a magyar betű iránt, s mindenképpen áldásnak tartják, ha minden hónapban beköszönt otthonukba  
egy kis magyar református lap. 
Lapunk 1000 példányban jelenik meg havonta. Megjelenésével kapcsolatban különös köszönttel tartozunk  
holland Testvéreinknek, különösképpen Dir. Laernoesnak és Pfr. Jongnak, akik a lap megszületésétől kezdve  
mellénk álltak és lehetővé tették anyagi támogatásukkal, hogy lapunkat kiadhassuk. Anyagi fenntartására  
vonatkozó költségvetés-tervezetről és költségvetésről már beszámoltam szóban és írásban. Erről most annyit  
kívánok  megjegyezni,  hogy  fenntartása  a  jelenlegi  körülmények  között  rendkívüli  időbeli  és  pénzbeli  
megterhelést jelent. Ugyanakkor Szolgálatunknak egy elengedhetetlenül fontos részét képezi.“

(Megjelent 2009-ben Karvansky Mónika Diplomamunkájában)
 

Ezen lap értekek készül, mert szeretnénk, hogy az evangélium híre mindenkihez eljusson és 
ezen misszió által is megismerjétek azt a szabadságot, melyre Krisztus hív mindnyájatokat.
Legyen SÓ az életetek napjaiban, mely áldást hordoz, közösségbe hív és mennyei üzenetet 
közvetít, Isten gazdag országára mutat, ahol Krisztusban mennyei polgárjogunk van.

Karvansky Mónika
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KONFIRMÁCIÓ - HITÜKRŐL VALLÁST TESZNEKKONFIRMÁCIÓ - HITÜKRŐL VALLÁST TESZNEK

Útaid, Uram mutasd meg, hogy el ne tévelyedjem,
Te ösvényidre taníts meg, miken intézd menésem.

És vezérelj engemet a Te szent igaz Ígédben,
Oltalmazd életemet, mert benned bízom, Úr Isten. 

(Református énekeskönyv, 25. zsoltár 2. verse.)

Pünkösd ünnepén, 2011. június 12-én 17.00 órakor konfirmációra kerül sor az 
Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat bécsi közösségében.

Pünkösd alkalmából, a Szentlélek kitöltetésére emlékezvén megterítjük az Úr 
szent asztalát.

Ezen ünnepi alkalomra, a konfirmációi hitvallástételre és az úrvacsora 
közösségébe hívogatunk minden kedves Testvérünket.

Az Úrnak legyen hála azért, mert idén, 2011. június 12-én, pünkösd ünnepén 6 fiatal Testvérünk az 
Úr Isten és a gyülekezet színe előtt vallást tesz hitéről.
Fiatal  Testvéreink vasárnaponként részt  vettek a konfirmációoktatás  alkalmán.  A hitbeli  nevelés 
során célunk volt a konfirmandussal megértetni hite alapigazságait az Apostoli Hitvallás alapján. A 
konfirmandus így hallott a Teremtő  Istenről,  Megváltó Krisztusról, Megszentelő  Szentlélekről,  a 
bűnből való megigazításról és megszabadításról, az örök élet ígéretének megismeréséről a Szentírás 
alapján. A szent sákramentumok, a látható Igék jelentőségét hangsúlyozván buzdítjuk a hit fiatal 
harcosait,  hogy  a  keresztségben  ismerjék  fel  Isten  kegyelmének  elhívó  szeretetét,  az  Úr  szent 
vacsorájában pedig velünk közölt bocsánatát Fiában, áldozata által üdvöt adó megváltásának tényét. 
Imádkozó  keresztyén  életre  buzdítjuk,  az  egyházért,  gyülekezetért  felelősséget  vállaló  tagokat 
igyekszünk nevelni. 

Miért fontos, hogy az ember hitéről vallást tegyen?

Megismeri életének értelmét és célját. Hittel és értelemmel is látja, hogy a Teremtő Isten gyermeke 
Jézus Krisztus által.  Annak a szeretetnek és  kegyelemnek a kötelékében él,  mely megerősíti  őt 
életének minden napján. Az Istenbe vetett hit felelős, becsületes, elkötelezett, a másikat elfogadó, az 
elesettet támogató, az evangélium öröméből élő embert formál, aki mind az életben, a családban, a 
hivatásban,  a  társadalomban  megtalálja  helyét.  Felismeri  Isten  gazdag  áldását  életében, 
feladataiban, ami hálaadásra indítja szívét. Mindezeken felül az örök élet ígéretének ajándékát hiszi 
és vallja. Annak biztos tudatában él, hogy az Úr Jézus Krisztus tulajdona, ahogyan a Heidelbergi 
Káté első kérdésének válasza vallja:

Micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod?
Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem  
az én hűséges  Megváltómnak a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok,  aki  az  Ő  drága vérével  
minden bűnömért tökéletesen eleget tett és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított  
és úgy megőriz, hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt  
inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgáljon. - Ezért Ő, Szentlelke által, az örök  
élet felől engem is biztosít és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek.

(Heidelbergi Káté 1. kérdése és válasza)

Az ünnepi istentiszteleti után szeretetvendégség terített asztalai körül gyűlhetünk össze. 
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LISZT KONCERTLISZT KONCERT 

Liszt  Ferenc  születésének  200.  évfordulóját  ünneplik  2011-ben  szerte  a  világon.  Magyarként 
büszkének kell lennünk ezen az évfordulón, a magát egyértelműen magyarnak valló zeneszerző 
munkásságára és szellemiségére. Bicentenáriumi év ünnepléséhez ezen koncerttel csatlakozunk és 
emlékezünk a nagy nevű zeneszerzőre, Liszt Ferencre.

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2011. június 26-án 17.00 órakor a 
református templomban az istentisztelet után hallható Liszt koncertre.

Előadó Szotyori Nagy Gábor orgonaművész, aki a következő Liszt műveket 
szólaltatja meg a templomi orgonán:

J.S. Bach-Liszt: Einleitung und Fuge aus der Kantate „Ich hatte viel Bekümmernis” 5’
J.S. Bach-Liszt: Adagio aus der 4. Sonate für Violine und Cembalo  4’

Liszt: Choral – Nun danket alle Gott 6’
Liszt: Consolation in E 3’

O. Nicolai-Liszt: Kirchliche Fest-Ouverture über den Choral „Ein Feste Burg ist unser Gott” 10’

***

Orgonaművészi-tanári diplomáját 2011. májusában szerezte a Debreceni Egyetem Zeneművészeti 
Karán. Szotyori Nagy Gábor 2009-ben az olaszországi Mondainoban megrendezett X. Nemzetközi 
Orgonaversenyen,  majd  2010-ben  Faianoban  megrendezésre  kerülő  III.  Nemzetközi 
Orgonaversenyen harmadik helyezést  ért  el.  2010-ben  a Debreceni Egyetem művészeti  illetve a 
Magyar Köztársaság ösztöndíját is elnyeri.

***

Liszt Ferenc (1811-1886) zeneszerzői munkássága alatt számos orgonaművet alkotott. Nemcsak új 
műveket írt orgonára, hanem több – eredetileg más hangszerre, vagy előadói apparátusra készült – 
kompozíciójának  megszólaltatására  is  az  orgonát  tartotta  a  legmegfelelőbbnek.  A  hangszert 
rendszeresen  szerepelteti  miséiben  és  oratóriumaiban  egyaránt.  Orgonára  komponálni  weimari 
időszakában  kezdett.  Legnagyobb  orgonaműve,  Meyerbeer  A  Próféta  című  operájának  egyik 
témájára  írt  félórás  fantázia,  mely  az  orgonairodalom  egyik  csúcspontjának  számít.  Első, 
szimfonikus költeményeknek is beillő orgonaművei után, Liszt elfordul a technikai igényektől és 
főként liturgiai  célokat  figyelembe véve komponálja  meg e hangszerre írott  műveit.  Ezek Liszt 
legbensőségesebb és legelvontabb orgonakompozíciói.

A  koncert  műsorán  olyan  művek  szerepelnek,  amelyek  valamilyen  módon  kapcsolódnak  a 
protestáns szellemiséghez. Az első  két mű J.S. Bach művének Liszt általi átirata orgonára, majd 
saját műve, a Jöjj, mondjunk hála szót, - kezdetű protestáns korálra - írt fantáziája következik. Ezt 
követi  az  É-dúr  Vígasztalás,  ami  6  consolations  című  zongoraciklusának  az  5.  darabja. 
Befejezésként O. Nicolai bécsi, karmester zenekari művének az átirata, melyet a szerző az „Erős vár 
a mi Istenünk” kezdetű korálra komponált.

Mindenkit szeretettel várunk!

SSó, ó, 2011. Pünkösd2011. Pünkösd 55. oldal. oldal



Nyugat-Európai protestáns gyülekezetek találkozója BécsbenNyugat-Európai protestáns gyülekezetek találkozója Bécsben

2011. szeptember 2-a és 4-e között a Nyugat-Európai Protestáns Gyülekezetek 
Szövetségének találkozójára kerül sor Bécsben.

2011. szeptember 4-én 14.00 órakor a református templomban 
(Dorotheergasse 16, 1010 Wien)

a nyugat-európai gyülekezetek képviselőivel, a konferencia 
résztvevőivel tartandó közös ünnepi protestáns istentiszteletre hívunk 

minden Testvérünket. 

Ez alkalommal megterítjük az Úr szent asztalát és szeretettel hívunk mindenkit 
az úrvacsora közösségébe.

A templomi ünneplés után a gyülekezeti teremben szeretetvendégség terített 
asztalaihoz hívjuk a Testvéreket.

A szeretetvendégséghez a sütemény, szendvics, üdítők felajánlását szívesen vesszük, 
a terítésben a segítő kezek munkáját előre is köszönjük.

***

A Nyugat-Európai Protestáns Gyülekezetek Szövetsége egy olyan keresztyéni háló Nyugat-Európa 
területén,  mely  a  protestáns  magyar  diaszpórát  köti  egybe  a  testvéri  kötelék  és  egymás  iránti 
felelősségvállalás, támogatás, tolerancia, de elsősorban a keresztyéni szeretet jegyében. 
Továbbá egy olyan képviselet, mely úgy a Magyarországi Református Egyház felé, mint Nyugat-
Európában tagjainak képviseletében lép fel, segíti, támogatja a tárgyalások során. 
Nyugat-Európában a protestáns magyar diaszpóra egyházi léte és szolgálata fenntartásáért minden 
közösség küzdelmet folytat.
A Szövetségbe tartozás kifejezi az összetartozást, a közös diaszpóra sors terheinek viselését, annak 
tudatosítását,  hogy  ebben  a  nagy  elszórtságban  sem  vagyunk  egyedül.  Lelkészek,  presbiterek, 
elkötelezett gyülekezeti tagok közös összefogása ez a nyugat-európai protestáns magyar diaszpóra 
egyházi, gyülekezeti életének biztosításáért, fenntartásáért.
Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat alapítótagja a Nyugat-Európai Protestáns 
Gyülekezetek Szövetségének,  a  presbiteri  és lelkészi  találkozókon a közgyűlések alkalmán való 
rendszeres részvétel által az ausztriai magyar reformátusságot, tagjainkat képviseli.

Minden kedves Testvérünket szeretettel meghívunk a protestáns istentisztelet alkalmára. 
Ez a találkozás kiábrázolja a Nyugat-Európában élő diaszpóra magyarság összetartozását, a 

keresztyén testvériség vállalását a közös úrvacsora ünneplésével. 

Íme minden kész, jertek e határokat átívelő lelki közösségbe 2011. szeptember 4-én 14.00 
órakor. – Értetek és miattatok munkálkodunk az Úr szolgálatában.
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Bibliaóra és az imaközösség alkalmaiBibliaóra és az imaközösség alkalmai
 

„Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét” (1Sám.9:27b). 

Minden istentisztelet, bibliaóra, egyéni csendesség lényege és lehetősége ez. Az élő Isten megállít a  
rohanásban, hogy megszólíthasson. Mivel azonban Isten beszéde nemcsak szó, hanem tett is, ezért  
Isten nemcsak úgy jelentette ki magát, hogy szólt hozzánk, hanem úgy is, hogy cselekedett érettünk:  
Jézus Krisztusban megváltott. Állj meg, hogy ezt megtapasztald, és más emberként mehess tovább,  
amíg még mehetsz. 

(Bibliaolvasó Kalauzból)
 
A bibliaóra  és  az  imaközösség  alkalma  egy  drága  lehetőség,  amellyel  megáld  az  Úr.  Itt  is 
közösségben  lehetünk  Vele  és  egymással.  Számomra  sokat  jelent,  hogy  egyre  jobban 
megismerhetjük Isten akaratát, üzenetét az Ige tanulmányozása és magyarázata által. 
Az imaközösségben megtapasztaltam, hogy az Úrhoz lehet vinni a mindennapok gondját, terhét és 
Tőle  lehet  kapni az  erőt,  a bátorítást  és békét,  amelyet  a  világ nem tud adni.  Annyi  mindenért 
hálásak  lehetünk  Istennek  és  ezt  is  imába  foglaljuk  és  megköszönjük.  Az  egymásért  és  a 
gyülekezetünk tagjaiért mondott ima bizonyára meghallgatásra talál.     
Egymás imája és hite által épülünk igazi szeretetközösséggé, Istennek tetsző  tanítványi sereggé. 
Tudom, hogy a mai embernek sokszor lehetetlennek tűnik, hogy hétköznap két órát ilyen alkalomra 
fordítson, de aki megpróbálja, az cserébe Istentől kap felüdülést, megújult lelki erőt és olyan lelki 
testvéreket, akikre számítani lehet.    

 Márton Sándor
  

Anyák napját ünnepeltükAnyák napját ünnepeltük
 

„Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és  
anyádat." (Efézusi levél 6:1-2)

 
2011. 05.08-án gyülekezetünkben anyák napi ünnepségre került sor. 
Az ige üzenetét a János evangéliuma15. rész  21-28. versei alapján a kánaáni asszony példájáról 
hirdette a lelkésznő.
„Jön egy pogány anya, aki nem magának kér,  hanem a lányának gyógyulást.  Itt  láthatjuk a  
mindenkori anyák csodálatos tettét: Jézus elé viszi gyermekét.” Idézet a prédikációból.
Az igehirdetés után a gyerekek lámpalázasan álltak ki a gyülekezet elé, a szülők pedig izgalommal 
várták  a  gyerekek  szavalatát.  Megható  volt  hallani,  ahogyan  a  gyermeki  hangok,  olykor 
felbátorodva,  olykor  szégyenlősen,  a  versek  szavai  által  köszönték  meg  az  anyai  szeretetet  és 
gondoskodást.  A versek  és  énekek  után  virágokkal  lepték  meg  az  anyákat,  akik  szeretettel  és 
esetenként könnycseppel a szemükben ölelték magukhoz a kis csemetéket. 
Szép, meghitt alkalom részesei lehettünk. Hálát adunk Istennek, hogy egyre több gyermeket hoznak 
templomba az édesanyák,  édesapák, nagyszülők. Rendkívül fontos  már kis kortól  a hitben való 
nevelés, Isten megismerése, a hitben járó testvérek közösségének megtapasztalása.
Az alkalmat szép zenés áhítat zárta Joanna Hood és Ajtony Csaba előadásában.

Márton-Cseh Katalin, hitoktató

Áldott legyen az Úr, mert alkalmainkra fentről jövő áldást hullat.
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Önkéntes adakozás meghirdetése, Önkéntes adakozás meghirdetése, 
Szolgálatunk fenntartásának költségeihez való hozzájárulásSzolgálatunk fenntartásának költségeihez való hozzájárulás

„Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és a nagy szegénységükből a tisztaszívűség 
gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen 
sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nemcsak azt  
tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és azután nekünk az Isten akaratából.  

Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze is be nálatok ennek az adománynak az 
összegyűjtését.“

 (Pál apostol második levele a Korinthusiakhoz, 8,1-6)

Felhívjuk  Testvéreink  figyelmét,  hogy  postáztuk  Szolgálatunk  banki  szelvényét. 
Kérjük pénzbeli  adományokkal  járuljanak hozzá közösségi életünk fenntartásához. 
Az  önkéntes  adományok  felajánlása  rendkívül  fontos  egyházi  életünk  anyagi 
költségeinek  fedezéséhez.  Számítunk  a  keresztyéni  kötelességtudat  és 
felelősségvállalás jegyében a Testvérek bőkezű adakozására.
Egyúttal  megköszönjük  mindazoknak,  akik  Szolgálatunkat  rendszeres  önkéntes 
adakozás által támogatják. 
Az Úr áldja meg a jókedvű adakozót.

NyilatkozatNyilatkozat

Felhívjuk  azon  Testvéreink  figyelmét  is,  akik  még  nem  töltötték  ki  azt  a 
Nyilatkozatot,  mely által  Szolgálatunk tagjának vallják  magukat,  jelentkezzenek a 
lelkésznél, vagy a kuratórium tagjainál. Aláírásukkal igazolják, hogy igényt tartanak a 
magyar református egyházi szolgálatra és a közösségi életben való részvételre.

Leendő  és  új  tagjainknak  szívesen  adunk  felvilágosítást  telefonon,  e-mailen  és 
személyesen a gyülekezeti tagság és egyháztagság jogi hátterét illetően. Továbbá az 
egyházi életről és gyülekezeti alkalmakról szívesen számolunk be az érdeklődőknek.

MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK JÓ PIHENÉST KÍVÁNUNK A NYÁRIMINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK JÓ PIHENÉST KÍVÁNUNK A NYÁRI   

HÓNAPOKBAN.HÓNAPOKBAN.

AZ ÚR KÍSÉRJE ÁLDÁSÁVAL NAPJAITOKAT.AZ ÚR KÍSÉRJE ÁLDÁSÁVAL NAPJAITOKAT.

MEGHIRDETETT ALKALMAINKRA VEZESSEN VISSZAMEGHIRDETETT ALKALMAINKRA VEZESSEN VISSZA  

MINDNYÁJATOKAT A KRISZTUS TEST KÖZÖSSÉGÉBE.MINDNYÁJATOKAT A KRISZTUS TEST KÖZÖSSÉGÉBE.

  Soós Mihály, Karvansky Mónika református lelkipásztorok

A gyülekezet vezetősége

Bécs,  2011. június 6.
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