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„Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. 

Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk 

azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében.” (Római levél 5,1-2. vers) 

 

Kedves Testvéreink! 

Istentiszteleteink rendje a 2016-os esztendő böjti idejében: 

 

2016.   február           14.   du. 17 óra: Böjti istentisztelet 

        

2016.   február                21.   du. 17 óra: Böjti istentisztelet 

  

2016.   február                28.   du.  17 óra:  Böjti istentisztelet 

 

2016.   március               13.   du.  17 óra:  Böjti istentisztelet 

    Ünnepi megemlékezés 

    1848. március 15 

 

2016.   március               20.   du.  17 óra: Virágvasárnapi 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 2016. február 14-én, 

21-én az istentisztelet előtt 16.15 órától a gyülekezeti teremben. 

 

* Bibliaóra alkalmára hívjuk Testvéreinket 2016. február 25-én 19.00 órai 

kezdettel a gyülekezeti terembe. Témánk: Bírák könyve 

 

*  Lelkészi fogadóórára 2016. február 18-án és február 25-én 18.00 órától kerül 

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

 

* A szeretetvendégség terített asztalaihoz kérjük és várjuk a Testvérek segítségét 

és hozzájárulását. Március 13-án 16.00 órától várjuk a Testvéreket a gyülekezeti 

teremben a szeretetvendégség előkészítéséhez.  

 

Áldás, békesség! 

 
Bécs, 2016. február 10-én     A gyülekezet vezetősége 



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

KÖZELEDJETEK ISTENHEZ 

 

 „Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” (Jakab 4,8) 

 

A böjt időszaka köszönt ránk, mely az elcsendesedésnek, a tudatos önvizsgálatnak az 

ideje. Egyfajta lelki tisztulás ez, amikor Isten igéje fényében megvizsgálja a hívő 

keresztyén, hogy mi az, ami elválasztja őt Istenétől. Nevezhetjük a böjt idejét az 

Istenhez közeledés időszakának is. 

A hagyományainkhoz híven a böjti időszakban a prédikáció sorozat igehirdetései a 

2016-os esztendőben a Bírák könyvének igéi alapján, a régmúltban élt bírák életén 

keresztül mutatják fel előttünk, hogy mit is jelentett, mikor Istenhez közeledett a nép 

és milyen nehéz helyzetet szült, mikor szívük távol volt teremtő és elhívó Istenüktől.  

A Bírák könyve rámutat a bűnös ember tévelygéseire és a bűnbocsátó Isten 

kegyelmének szabadító szándékára. Ezeknek a régmúltban történt eseményeknek 

üzenete a 21. században is tökéletes aktualitással bírnak. A Bírák könyvének olvasása 

közben kiábrázolódik az ember elesettsége a szövetségszegésben, Isten parancsai iránti 

engedetlenségben, más istenek imádásában. Mikor a nép távol van Istenétől, akkor 

idegen népek kezébe kerülnek, akik sanyargatják őket. S a bajban utolsó 

szalmaszálként az ember Istenéhez kiállt, bűnbánatra indul és tőle várja a szabadítást. 

Szinte állandó visszhangként olvashatjuk a Bírák könyvében: „Izrael fiai azt tették, 

amit rossznak lát az Úr. Elfeledkeztek Istenünkről, az Úrról, és a Baalokat meg az 

Asérákat tisztelték. Ezért fellángolt az Úr haragja…” , „Ekkor az Úrhoz kiáltottak 

segítségért, és az Úr szabadítót támasztott.” 

A Bírák könyvének elgondolkodtató üzenete: „Minden nemzedéknek saját életében, 

történelmi sorsában kell megtapasztalnia a szövetségszegés, az engedetlenség pusztító 

erejét és az Isten bűnbocsátó, szabadító hatalmát és szövetségi hűségét, amely mélyebb 

fundamentuma a szövetségnek, mint az ember botladozó hűsége.” 

A böjt időszakában a bírák korában történt életpéldák által vizsgáljuk meg azt, hogy 

melyek azok a dolgok, melyek távol sodornak az Isten kegyelmétől és ezeket elhagyva, 

kérjük Isten bűnbocsátó és szabadító kegyelmét. Így készülvén Húsvét üdvtörténeti 

ünnepére, mely a böjt után köszönt ránk. Lélekben megtisztulva, Istenhez minél 

közelebb éljük át, tapasztaljuk meg és ünnepeljük tiszta szívvel, hogy Isten nekünk az 

Úr Jézus Krisztusban minden bűneinkre bocsánatot adott, az Ő Fiában Szabadítónk van 

a bűn, a pokol, a halál rabbilincseiből és kegyelmet találtunk előtte, és akiknek 

megigazulást, üdvösséget, az örök élet és a mennyei dicsőség ajándékait adja.  

Ezzel a lelkülettel közeledjünk Istenhez a böjt napjaiban, Isten igéin keresztül és biztos 

megtapasztalásunk lesz az, hogy Isten is közeledni fog hozzánk. Ámen. 

Karvansky Mónika református lelkipásztor.  



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

 

BÖJTI PRÉDIKÁCIÓ SOROZAT – BÍRÁK KÖNYVE 

Kedves Testvérek! 

A 2016-os esztendő böjti istentiszteleteinek alkalmán a Bírák könyve igéi alapján 

„Közeledjetek Istenhez” címmel prédikáció sorozat hallgatására hívlak 

mindnyájatokat.  

2016. február 14. – Kik voltak a bírák?  

2016. február 21. – Gedeon harcai 

2016. február 28. – Sámson, a tragikus hős 

2016. március 13. – Debóra éneke  

 

Készüljünk lélekben, hitünket erősítve a böjti istentiszteletek alkalmain is nagy 

ünnepünkre! Az istentiszteletek után közös beszélgetésre, találkozásra van lehetőség a 

gyülekezeti teremben. 

* * * 

KÖZÖS ÉNEKLÉS - ÉNEKTANULÁS GYÜLEKEZETÜNKBEN 

 

„Énekeljetek minden népek új éneket az Úr Istenek! 

E földön őnéki minden dicséretet énekeljen! 

(96. zsoltár 1. vers) 

Handl György orgonaművész, gyülekezetünk kántora közös éneklésre, 

énektanulásra hívja a Testvéreket! 

2016. február 14-én és 21-én az istentisztelet előtt 16.15 órai kezdettel a 

gyülekezeti teremben találkoznak az istentiszteleti dicséreteket tanulni vágyók. 

A gyülekezeti éneklés az istentisztelet alkalmán énekelt imádság, könyörgés, hálaadás, 

válasz Isten Igéjére. Ezért nagyon fontos, hogy a hívő ember ismerje egyházi 

énekeinket, a dicséreteket és zsoltárokat. Az énekelt imádságok ismerete nemcsak az 

istentisztelet alkalmán, de a hétköznapok idején is sok erőt, buzdítást, az Istenhez 

fohászkodás lehetőségét rejtik, ezért énekeink ismerete kincs, erőforrás a keresztyén 

ember számára. 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 



M E G H Í V Ó 

 
„Dolgos magyarság, dalra, tettre, talpra, 

Indulni vígan, bátran büszke harcba, 

Tudás és munka fegyverét emelve, 

Hazát szerezni újabb évezerre!“ 

Juhász Gyula: Petőfi ünnepére 

 

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2016. március 13-án a böjti istentisztelet 

után kezdődő előadásra, az 1848-as nemzeti ünnepünkre való emlékezésre. 

 

Az 1848-as forradalomra emlékező műsort gyülekezetünk tagjai adják elő 

„1848. március 15 üzenete” címmel. 

 

Az ünnepi alkalom után a gyülekezet orgonaszó kíséretében együtt énekli 

nemzeti imádságunkat, a Magyar Himnuszt. 

 

A templomi istentisztelet és előadás után a szeretetvendégség terített asztalaihoz 

hívjuk Testvéreinket találkozásra és beszélgetésre. 

 

 
F E L H Í VÁ S  

Aki szívesen részt venne, szerepelne az 1848-as megemlékezés műsorában, az jelentkezzen 2016. 

február 21-ig Karvansky Mónikánál. A próbára 2016. március 10-én 19.00 órától a gyülekezeti 

teremben és a főpróbára március 13-án, az istentisztelet előtt a templomban kerül sor. A tavalyi közös 

összefogás és méltó megemlékezés jegyében bátorítom a Testvéreket a megemlékezésben való 

részvételre!   

 

* * * 

 
GYÜLEKEZETI MUNKATÁRSAK 

 

Kedves Testvérek! 

Istennek hálát adván tapasztaljuk, hogy gyülekezetünk száma szépen gyarapodik új 

tagokkal. Ennek jegyében szeretnénk megszólítani régi és új tagjainkat, hogy akik 

szívesen részt vennének a gyülekezet életében, annak szervezésében munkatársként, 

azok jelezzék a lelkész felé, hogy milyen szolgálat végzésével szeretnének 

bekapcsolódni a munkatársi körbe.  

A 2016-os esztendőben is tartalmas, gazdag gyülekezeti alkalmakat tervezünk és ennek 

megvalósításához a támogatás, a segítség, a megbízható munkatárs nagyon fontos. 

Várjuk az új munkatársak jelentkezését és örömmel, köszönettel számítunk azokra a 

szolgatársakra, akik eddig is segítették, támogatták munkájukkal gyülekezetünk 

alkalmait, így gazdagítva a közösséget. 

Istennek áldása legyen továbbra is a közösségért végzett szolgálatokon! 


