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„Menjetek, és kérdezzétek meg az Urat, hogy mit jelentenek a megtalált könyv Igéi rám, meg 

az Izraelben és Júdában megmaradtakra nézve! Mert az Úr nagy haragja áradt ránk azért, 

hogy elődeink nem tartották meg az Úr Igéjét, és nem azt tették, ami ebben a könyvben meg 

van írva. ”         (Krónikák 2. Könyve 34,21) 

 

Kedves Testvéreink!  

Istentiszteleteink rendje októberben és novemberben:  

2012.   október               21.   du. 17 óra: Istentisztelet, 

Dunamocsi gyülekezet látogatása 

    Igét hirdet Dobai Sándor esperes 

2012.   október               28.   du. 17 óra: Istentisztelet, Reformáció ünnepe, 

    Úrvacsora   

2012.   november           11.   du.  17 óra:  Istentisztelet 

2012.   november           18.   du.  17 óra: Istentisztelet,  

Nagykőrösi Főiskola diákjainak 

előadása, Megemlékezés az ’56-os 

forradalom mártírjáról, Gulyás 

Lajos református lelkipásztorról 

2012.   november            25. du.   17 óra:  Istentisztelet       

 

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:   

 

* 2012. október 28-án az istentiszteleten emlékezünk az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 56. évfordulójára. 

* A gyermekistentiszteletek alkalmát a templomi istentisztelettel egy időben 

tartjuk a gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk a gyermekeket szüleikkel 

együtt. 

* Az imaközösség és a bibliaóra alkalmát 2012. november 15-én tartjuk 

19.00 órai kezdettel a gyülekezeti teremben. Témája: A Tízparancsolat 1. 

parancsolata 

*  Hivatalos ügyintézés, lelkigondozás, beteg és családlátogatás igénye 

esetén a lelkésznővel telefonos egyeztetés során van lehetőség. 

*  Lelkészi fogadóóra 2012. november 22-én 19.00 órától a gyülekezeti 

teremben.  

* Meghirdetjük a konfirmációra való felkészítés lehetőségét magyar 

nyelven. Az ősz folyamán várjuk a jelentkezéseket. 

 

Áldás, békesség! 

Bécs, 2012. október 16.                             A gyülekezet vezetősége 



VENDÉGÜNK A DUNAMOCSI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET  

2012. október 21-én gyülekezetünk vendége lesz a felvidéki Dunamocsi 

Református Gyülekezet. 

M E G H Í V Ó 

Ez alkalomból szeretettel hívjuk minden kedves Testvérünket  

2012. Október 21-én 17.00 órai kezdettel az istentisztelet alkalmára  

és az azt követő szeretetvendégség közösségébe. 

 

Az istentiszteleten Dobai Sándor esperes úr szolgál közöttünk az Isten 

igéjének hirdetésével és a dunamocsi gyülekezet fiataljai pedig az ének és 

dicséret szavával. 

A szeretetvendégség terített asztalaihoz kérjük Testvéreink szíves hozzájárulását 

(szendvics, sütemény). A segítő kezek munkáját pedig 16.00 órától várjuk a 

gyülekezeti teremben. 

"A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtukon kívül,  

angyalokat vendégeltek meg" (Zsid 13:2). 

*** 

Rövid bemutató vendégeinkről 

A dunamocsiak valamikor a 16. század közepén fogadták el a reformátorok tanítását, 

amit a római egyház nem nézett tétlenül. Őseinknek is bőségesen kijutott a 

zaklatásokból, a lelkészek elűzéséből, az árvaságból, a templom elvételéből. Az 

esztergomi hercegprímás közelsége miatt itt még a Türelmi Rendeletet is később 

érvényesítették. Mai templomunk 1860-ban épült, református templomaink közül ez az 

egyik legnagyobb a Felvidéken. A templom tornyát a 2. világháborúban 

felrobbantották, tönkre téve ezzel a karzatot az orgonával együtt. Az építés 100. 

évfordulójára sikerült a helyreállítást befejezni. 2010-ben szenteltük ismét újjá a kívül-

belül felújított templomot. Iskolaépületünk - ma az Immánuel Gyülekezeti Ház - száz 

éves. Parókiánk az 1964-es árvíz után épült, mivel a régi, akkor már száz éves épület 

súlyosan megrongálódott. 

Gyülekezetünknek ma 460 teljes jogú tagja van. A gyülekezet élén 2 gondnok, 14 

presbiter és 8 pótpresbiter áll. Istentiszteletet vasárnap délelőtt tartanak; vasárnapi 

iskolát a gyermekeknek istentisztelet után. További alkalmak: bibliaóra, ifjúsági 

bibliaóra, énekkar, hittan és konfirmáció-oktatás, nyári gyermektábor, csendesheti 

kirándulás a gyülekezet ifjúságával.  

       (Dobai Sándor esperes úr beszámolója alapján) 

 



OKTÓBER A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA 

 

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten 

ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” 

(Efézusi levél 2,8-9) 

 

ILLÉS PRÓFÉTA, A RÉGMÚLT REFORMÁTORA 

 

A reformáció célja a középkor utáni hajnalon az isteni szabadító kegyelem felmutatása 

az emberek számára Jézus Krisztusban a Szentírás igéin keresztül. A reformátorok, 

hitvalló őseink Isten Igéjének tükrében felmutatták a kegyelem valóságát, mindebben a 

reményt a földi békességre és a mennyei dicsőségre. 

Isten a történelem idejében mindig küldte az ő prófétáit, nemcsak a reformáció 

korában, hogy visszatérítsék népének szívét Hozzá.  

Isten kegyelméből megélt 2012. esztendő október havában a reformáció jegyében 

szeretném alkalomról alkalomra Illés próféta alakját, életét és az igaz Istent szolgáló 

cselekedeteit felmutatni és magyarázni előttetek. Azért választottam Istennek ezt az 

elhívott prófétáját, mert ő a régmúlt történelem korában, az Omri dinasztia, Aháb 

király uralkodásának idején, olyan eszköz volt Isten kezében, mint a reformátorok a 

15. és 16. században. A régmúlt történelemben, súlyos politikai és gazdasági válság 

idején megbízza az Úr „emberfeletti” feladattal az ő különös, belső tűzzel megáldott 

követét, Illést. Illés próféta személyét és feladatát neve is tükrözi. A héber „Élijáhú” 

jelentése egyben prófétai hitvallás is: „az én Istenem az Úr”. 

 

„Krisztus nem azért jött a világba, hogy megfejtsük őt, hanem, hogy belé 

kapaszkodjunk és hozzá ragaszkodva magával ragadjon minket a feltámadás 

felfoghatatlan valóságába.”      (Dietrich Bohnhoeffer) 

 

Gyertek Testvéreim és ismerjétek meg Isten Igéjéből és annak hirdetéséből, hogy 

miként reformálta meg Isten a királyok idejében, 3000 évvel ezelőtt az Istenétől oly 

messzire kallódott népének szívét. Lássuk meg és tanuljunk abból mi is, hogy mai 

világunk mennyire rejti és fedi annak a régmúlt kornak vétkeit, istentelenségeit. 

Mindezek után tapasztaljuk meg, hogy Isten Igéje által miként fénylik a mi életünkbe 

is a kegyelem ajándéka. 

 

Illés prófétáról szóló igehirdetések témái lesznek:  

Illés szenvedélyesen harcol népéért – Istenítélet a Karmel-hegyen; Illés harca nem vallhat 

kudarcot; Illés égbekiáltó jogtalanságot leplez le – Nábót szőlője; Illés a hatalmasok útjában 

áll; Illés tüzes útja az égbe.  

A Szentírásban a Királyok első könyvének 17-22. fejezeteiben és a Királyok második 

könyvének 1-2. fejezeteiben olvashatjuk az Illés prófétáról szóló történeteket. 



HAGYOMÁNYOS ÖKUMENIKUS IMAÓRA ÉS KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉG 

BAD DEUTSCH ALTENBURGBAN 

 

„Bibliás ősök sírja fölött állva, 

Találjon e nép végre önmagára, 

Köszönjön meg mindent a „védő karnak” 

S légyen testvére magyar a magyarnak”! 

 

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2012. november 10-én 15.00 órakor 

kezdődően Bad Deutsch Altenburgba a Marienkirchében tartandó ünnepi 

ökumenikus imaórára és a templomkertben a magyarok szimbolikus sírja 

mellett az ünnepi megemlékezésre. 

 

Üdvözlést mondanak 

Dr. Smuk András, az „Europa”-Club elnöke, Ernest Windholz, Bad Deutsch-

Altenburg polgármestere, Balint Pavel, Bad Deutsch Altenburg katolikus lelkésze, 

esperes. 

A templomi ökumenikus liturgia alkalmán szolgál 

Herdics György apát (Pozsony), Kiss Miklós evangélikus lelkész 

(Mosonmagyaróvár), Karvansky Mónika református lelkész (Bécs) 

Az ünnepi alkalom fényét emeli még a Dunaszerdahelyi Szent György Kórus és 

Maczkó Mária népdalénekes. 

 

A kopjafánál ünnepi beszédet tart Tőkés László és szaval Mentsík Szilvia 

 

„Kegyelmes Atyánk! Népek közé szórva, 

„Tebenned bíztunk eleitől fogva!” 

Add, éljünk egymásért és senki ellen, 

Bárhol a földön, de Isten közelben!” 

 

A templomi imaórát és a templomkerti megemlékezést követően a helyi gyógyfürdő 

színháztermében (Kurzentrum, Ludwigstorff) Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi 

magyar nagykövet ünnepi beszédet mond. Az est fogadással zárul. 

 

Az „Europa” Club autóbuszt indít Bécsből, a Schwarzenbergplatz 16. Szám elől 13.30 órakor. 

Jelentkezni lehet a +43 1 77 44 219-es telefonszámon Smuk Andrásnál. Úti díj 5,00 Euro. 

 

*** 
Novemberben egy szál virággal, koszorúval, gyertyával felmenőinkre emlékezünk, a minden halandók 

útján mennyei hazába tért elődök előtt fejet hajtunk. Mikor a gyász és az emlékezés fájdalma járja át 

lelkünket, lássunk túl Testvéreim a sírhalom hantjain, tekintsünk reménységgel megváltó 

Krisztusunkra, aki nekünk is üzeni: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha 

meghal is él.”        (János evangéliuma 11. vész 25. vers.)  

 


