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„…megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig”  

(Filippi levél 2. rész 8.v.) 

Kedves Testvéreink! 

Istentiszteleteink rendje a 2014-es esztendő Húsvét ünnepkörében és május havában: 

 

2014.   április                 18.   du.  17 óra:  Nagypénteki istentisztelet, Úrvacsora 

  

2014.   április                 20.   du.  17 óra: Húsvéti istentisztelet, Úrvacsora 

 

2014.   április                 27.   du.  17 óra: Istentisztelet 

 

2014.   május                 11.   du.  17 óra: Családi istentisztelet  

    Anyák napi köszöntő 

 

2014.   május                 18.   du.  17 óra: Istentisztelet  

 

2014.   május                 25.   du.  17 óra: Istentisztelet  
  

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:    

* A gyermekistentiszteletek alkalmát a templomi istentisztelettel egy időben 

tartjuk a gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt. 

* Bibliaóra alkalmára hívjuk Testvéreinket 2014. május 22-én 19.00 órai 

kezdettel a gyülekezeti terembe. Témánk: Tízparancsolat – 4. parancsolat 

*  Lelkészi fogadóórára 2014. május 22-én 18.00 órától kerül sor a gyülekezeti 

teremben, illetve egyeztetés alapján kérhető más időpont is.  

* Felnőtt konfirmációoktatás alkalma 2014. május 29-én 19.00 órától a 

gyülekezeti teremben. 

 

* A templomok hosszú éjszakájára 2014. május 23-án kerül sor. 

Gyülekezetünk műsora 18.30 órakor kezdődik. Handl György orgonista és Falus 

Anna operaénekes előadásában hallhatunk egyházi zenei műveket.  
 

*  2013. április 20-án 10.30 órai kezdettel tartjuk Linz-Leodingban magyar 

nyelvű húsvéti istentiszteletünket. Ez alkalommal megterítjük az Úr szent 

asztalát is. Szeretettel várjuk a Felső-Ausztriában élő Testvéreinket. Cím: 

Haidfeldstrasse 6, 4060 Linz-Leonding 

  

A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI 
ÜNNEPEKET GYÜLEKEZETEINK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK! 

 
Bécs, 2014. április 14-én     A gyülekezet vezetősége 



NAGYPÉNTEK – JÉZUS KERESZTRE FESZÍTÉSE 

„Meghal a jó, ki hűség volt s alázat,  

Az él, ki Isten bántására lázadt, 

A vétkes ember sértetlen, s bilincsben 

Ott áll az Isten. 

 

„Ó mérhetetlen szeretet, csodás hit, 

Amely a kínok zord útjára rávitt! 

Én vígadozva élek és örömben, 

Te kín-özönben.”  (RÉ 340.dicséret 5-6.v.)

„Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem 

veszi azt el éntőlem, hanem én teszem le azt magamtól. Van hatalmam letenni azt és van 

hatalmam ismét felvenni azt: ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól” 

(János evangéliuma 10. rész 17-18.vers) 

 

A 2000 évvel ezelőtti Nagypéntek kitörölhetetlen fordulópontja a világnak és az ember 

életének. A Golgota hegyén álló kereszt azt üzeni a 2014-es esztendőben Nagyhéten nekünk, 

hogy Jézus Krisztus, Istennek Fia önként vállalta a kereszthalált. Hűségesen végigjárta az 

Atyától kapott küldetés útját. Jövendölések, próféciák, az Isten ígérete teljesedik be 

Nagypénteken, az átok fáján.  

ELVÉGEZTETETT! 

Kiáltja bele Jézus a világba és az emberi szívekbe. A tökéletes áldozat, amelyet Isten 

elfogad a bűnért, megtörtént. Ehhez ember hozzátenni semmit nem tud.  

„…az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s 

mindenkorra.” (Zsidókhoz írt levél 10. rész 10. vers) 

Nagypéntek Jézus Krisztus váltsághalála által számunkra is a megváltást, a bűnbocsánatot 

és megszentelődést hozta el – így kötött új szövetséget Isten az övéivel. 

Megüresített szívvel fogadjuk el a megváltás ajándékát megemlékezvén az úri szent 

vacsorában is Istennek szeretetéről, melyet az Ő Fiában mutatott meg minékünk.  

 

HÚSVÉT – JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA 

„Jézus, ki a sírban valál, általad megholt a halál. 

Az élet pedig feltámadott, mert szent tested meg nem rothadott. 

Él a Jézus, a mi fejünk, keresztyének énekeljünk! 

Ülvén húsvét ünnepeket, új győzedelmi éneket!” (RÉ 347. dicséret 1. vers) 

 

„Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadott!” 
(Lukács evangéliuma 24. rész 6. vers) 

Húsvét hajnalán, mikor az asszonyok Jézus sírjához mentek, ezzel az angyali üzenettel 

találták szembe magukat. Jézus sírja üres volt. Nem volt ott, mert FELTÁMADOTT! 

Az ember utolsó ellenségét, a halált győzte le Jézus Krisztus, aki feltámadt a halálból. 

Diadalt aratott a legnagyobb félelmünk, a vég, a pusztulás, a halál felett és így lett az 

Életnek Fejedelme az, aki Nagypénteken Isten bárányaként elvette a világ bűneit.  

Mi hol keressük Testvéreim a Feltámadott Urat? Az élő Úr Jézus kísér minket életünk útján, 

mint az Emmausba igyekvő tanítványokat és megmutatja nekünk az igében, a közösségben, 

a kenyér megtörésében az Ő valóságát. Ez a hitbeli bizonyság pedig kiűz minden félelmet a 

mi szívünkből és ezért ünnepeljük Őt, az élő Urat, az Életnek Fejedelmét.  

Krisztusban üdvösségünk készen áll, mert ő harmadnapon Feltámadott!  

Karvansky Mónika, református lelkipásztor 



M E G H Í V Ó 

 

„Harmatos ág friss bimbója, nyílj ki anyák napjára! 

Édesanyámnak adlak át hálás szóval, kis virág. 

Szirmaid édes illatja, szívem vágyát elmondja. 

Téged, anyám, a jó Isten, sok-sok évig éltessen!” 

 

CSALÁDI ISTENTISZTELET – ANYÁK NAPJA 

 

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2014. május 11-én, vasárnap, 17.00 órai 

kezdettel családi istentiszteletre és a gyermekek Anyák napi köszöntőjére. 

 

Hagyományainkhoz híven a gyermekek verssel, énekkel, imádsággal és egy szál 

virággal köszöntik az édesanyákat, nagyanyákat, keresztanyákat.  

 

Minden kedves Testvérünket, a gyülekezetünk családjait, kicsiket és nagyokat 

hívogatunk erre a szép alkalmunkra! 

 

* * * 

F E L H Í V Á S  

 

GYERMEKALKALMAK - GYERMEKISTENTISZTELETEK 

Kedves Szülők, Nagyszülők, Keresztszülők! 

 

Szeretettel szólítunk meg mindnyájatokat a gyermek- és ifjúsági munkatársakkal,  

Márkus Boglárkával és Márkus Csabával, Nyíri Zsuzsával,  

és szeretettel hívogatjuk a gyermekeket a vasárnapi gyermekalkalmainkra 

 minden vasárnap 17.00 órai kezdettel (a hónap 1. vasárnapja kivételével).  

 

Szeretnénk felhívni a szülők és a gyermekek figyelmét, hogy áprilisban elkezdjük a családi 

istentiszteletre, azon belül is az Anyák napi gyermekműsorra a felkészülést és a felkészítést 

a gyermekalkalmainkon. Erre az alkalomra is hívunk minden kedves szülőt és gyermeket! 

Kedves kis műsort, Anyák napi köszöntőt készítenek elő hitoktatóink. Kérjük a szülőket, 

nagyszülőket és keresztszülőket, hogy hozzák el a gyermekeket, hogy felkészíthessük őket. 

 

Anyák napi verset, éneket és imádságot tanítva szeretnék a hit és az anyanyelv szépségeit és 

értékeit mélyíteni bennük. 

 

Szeretettel várjuk a gyermekeket gyermekalkalmainkra és a 

gyermekistentiszteletekre.  

  



ÚRVACSORAI EDÉNYEK 

 

„Megterítve áll előttünk a szeretet asztala; 

Maga szerzé nagy Mesterünk, ki érettünk meghala: 

Hogy halála érdemében, a kenyér és bor jegyében 

Hit által részesüljünk, örök életet vegyünk.” 

 

Kedves Testvérek! 

 

Talán gyülekezeti tagjaink közül nem tudják mindnyájan, hogy gyülekezetünk nem 

rendelkezik saját úrvacsorai edényekkel. Minden úrvacsora alkalmával az osztrák 

református gyülekezet úrvacsora edényeit kapjuk kölcsön és azt használjuk ünnepi 

alkalmainkon.  

 

Az utóbbi időben felmerült több esetben az a kérés, hogy kis úrvacsora-kehelyből 

szeretnék a Testvérek az úrvacsorai bort magukhoz venni. 

  

A gyülekezeti vezetőség körében megfogalmazódott az az elképzelés, hogy jó lenne, 

ha gyülekezetünknek saját úrvacsorázó edényei lennének, úgymint egy tálca a kenyérnek, 

egy nagy kehely és 30 darab kis kehely.  

 

Szeretnénk megszólítani és felkérni a Testvéreket arra, hogy egy gyűjtés által 

vásároljunk gyülekezetünknek saját úrvacsorai edényeket.  

 

Ezúton meghirdetjük a saját gyülekezeti úrvacsorai edények vásárlásának 

céljára a Testvérek körében az adakozás lehetőségét.  

 

Az adományokat pénztárosainknál lehet átadni és kérjük jelezni, hogy az 

adomány célja az úrvacsorai edények vásárlása. 

 

Köszönjük mindazoknak, akik eddig már megtették felajánlásukat és előre is 

köszönjük azon Testvéreinknek is, akik hozzájárulnak majd ehhez a gyülekezet- és 

közösségépítő célunkhoz.  

 

A jókedvű adakozót áldja meg jóságos Istenünk az ő mennyei kincsestárának 

gazdagságából! 

 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Ezen a helyen szeretnénk köszönetet mondani a Kövér családnak, akik több éve már 

rendszeresen biztosítják az ünnepi istentiszteleteink alkalmán az úrvacsorai jegyeket. 

Minden alkalomra a frissen sült házi kenyeret és a fehér bort adományként készítik el, és 

segítenek az Úr asztalának megterítésében.  

 

A gyülekezet vezetősége és a gyülekezetünk tagjainak nevében köszönjük ezt a 

szolgálatot a Kövér családnak! 

 



 


