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„Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a 

pokol kulcsai.” (Jelenések könyve 1,18. vers) 

Kedves Testvéreink! 

Istentiszteleteink rendje a 2019-es esztendő Húsvét ünnepkörében és május havában: 

 

2019.   április                 19.  du.  18 óra:  Nagypénteki istentisztelet, Úrvacsora 

    Gyülekezeti teremben 

 

2019.   április                 21.  du.  17 óra: Húsvéti istentisztelet, Úrvacsora 

 

2019.   április                 28.  du.  17 óra: Istentisztelet 

    Gyülekezeti est - Könyvbemutató 

 

2019.   május                 12.   du.  17 óra: Családi istentisztelet  

    Anyák napi köszöntő 

 

2019.   május                 18.   egész nap: Magyar Református Egység Napja 

    Debrecen  

 

2019.   május                 19.   du.  17 óra: Istentisztelet 

 

2019.   május                 24.   du.  18 óra: Templomok hosszú éjszakája - Koncert 

 

2019.   május                 26.   du.  17 óra: Istentisztelet  

     

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:   

* FELHÍVÁS: NAGYPÉNTEKEN 18.00 órakor kezdődik az istentisztelet!!! 

Az ezen a napon dolgozókat is szeretettel várjuk az ünnepi alkalomra!  

* A gyermek-istentiszteletek alkalmát a templomi istentisztelettel egy időben 

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

Anyák napi gyermekműsor – A gyermekalkalmakon készítjük fel a gyermekeket az 

Anyák napi műsorra. Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek részvételét jelezzék a 

lelkésznél vagy a hitoktatóknál.  

Időpontok: Próba 2019. április 28-án 17.00 órától a gyülekezeti teremben, Főpróba: 

2018. május 12-én 16.00 órától a templomban. 

 
A FELTÁMADÁS ÖRÖMHÍRÉVEL KÍVÁNUNK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET 

GYÜLEKEZETÜNK TAGJAINAK, ÉS SZERETTEIKNEK! 

Bécs, 2019. április 9-én     A gyülekezet vezetősége  

http://reformatus.at/


21. SZÁZADI VITA NAGYPÉNTEKRŐL - Avagy minek nekünk Nagypéntek? 

 
2019 februárjában Nagypéntek az ausztriai politikai, gazdasági, társadalmi színpad egyik központi 

témája lett. Mindennek az előzménye az volt, hogy a protestáns felekezetek tagjai (reformátusok, 

lutheránusok, metodisták) számára ünnepnap, ill. munkaszüneti nap volt. Az Európai Unió Bírósága 

2019. január 22-én kimondott ítélete ezt a bevett gyakorlatot diszkriminációnak titulálta, mely 

kiváltotta a Nagypéntek körüli huzavonát.  Többek között a Munkaügyi Kamara indítványozta azt, 

hogy Ausztriában mindenki számára nyilvánítsák ünnepnappá Nagypénteket. Pro és kontra történtek 

tiltakozások az ünnepnap mellett és ellen. A hírportálokat, sajtóorgánumokat visszakeresve mindenki 

tájékozódhat ennek lefolyásáról, melynek végkimenetele az lett, hogy Ausztriában minden felekezet 

számára eltörölték az ünnep-, ill. munkaszüneti napot. Nem áll szándékomban sem politikai 

eszmefuttatást, sem a gazdasággal, ill. a munkavállalókkal kapcsolatos kritikát megfogalmazni, csupán 

két gondolattal szeretném az ünnepet útjára indítani az ausztriai szórványmagyarság, ill. a 

gyülekezetünkhöz tartózók körében. 

Az egyik az események lefolyásával kapcsolatos: érdeklődve figyeltem, hogy miként reagálnak a 

különböző egyházi, társadalmi, gazdasági és egyéni fórumok a Nagypéntekkel kapcsolatban. 

Reménykedő kíváncsisággal vártam; és ebben a várakozásban hiányérzetem támadt; majd a végkifejlet 

után egyfajta csalódottságot éreztem. Munkaszüneti nap, vagy ledolgozott nap dupla órabérért, hosszú 

hétvége pihenéssel, kirándulással, szórakozással – hasonlókat olvastam azzal kapcsolatban, hogy kinek 

miért is lenne jó, ha Nagypéntek mindenki számára hivatalos ünnepnappá válhatna.  

Véleményem és meggyőződésem szerint fontos lett volna mindenki számára munkaszüneti nappá 

nyilvánítani Nagypénteket, és erre egyetlenegy indokot ismerek: Jézus Krisztus a kereszten 

elhordozta a világ bűneit; a mi bűneinket vitte fel a keresztfára, mely egyetemesen mindenkire 

érvényes, még a 21. században Ausztriában élőkre is. Ha van, akkor csak ez az egyetlenegy ok létezik 

arra nézve, hogy mindenki számára legyen ünnep, istentisztelet, hálaadás, bűnvallás, a kereszten 

meghalt Krisztusban felismert bűnből való feloldozás Nagypéntek napja! – „De ti pihenni akartok, de 

ti még ezen a napon is dupla órabérért dolgoznátok!” – fordíthatnánk le Ézsaiás próféta szavait a 21. 

század eseményeire aktualizálva: „De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, és az 

embereiteket mind munkára hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel 

verekedve.” (Ézs 58,3-4) 

A másik gondolat egyfajta figyelemfelhívás, ill. figyelmeztetés. Húsvét ünnepére különböző módon 

készülnek az emberek. Lakást, házat, kertet díszítenek, a pihenést tervezik, hazautaznak a családhoz, 

kisebb-nagyobb ajándékokkal készülnek, locsolkodásra verset tanulnak, tojást festenek. Sok szép 

hagyománya van ennek az ünnepünknek.  

Mikor Jézus Virágvasárnap elindult a szenvedés útján, melynek középpontja a golgotai kereszt volt, a 

kiteljesedése pedig a húsvéti üres sír, akkor is készülődtek az emberek, a családok a páska ünnepére. 

Díszítés, bevásárlás, családi összejövetel, közös ünneplés – és közben Jézus ment mellettük a 

szenvedés útján. Az árulások, az ítéletek, a kivégzés, mind-mind gyorsan történjék, még az ünnep előtt, 

hogy mire beköszönt az ünnep estéje, mindent maguk mögött tudjanak. Észre sem vették a nagy 

készülődés és kapkodás közben, hogy a világot sarkából kiforgató ünnep történik! Nem az az 

ünnep, amit ők készítettek maguknak, hanem az az igazi és nagybetűs ÜNNEP, melyet maga Isten 

készített el a világ számára!  

Ezért hát Testvéreim, akár munkaszüneti nap, akár nem, Nagypéntek és Húsvét Ünnepe legyen 

számunkra olyan valóságosan megélt hitesemény, melynek történéseiben teljesen benne vagyunk. 

Álljunk meg a készülődés, a pénzkeresés, a wellnessezés közben és engedjük magunkhoz nagyon közel 

azt, aki ezt az Ünnepet szerezte, aki bebocsátásra vár, és aki ezt az ígéretet hozza nekünk is:  

„Ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, 

hogy abbahagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor 

gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni.” (Ézs 58,13-14) 

Dr. Karvansky Mónika, református lelkipásztor  



G Y Ü L E K E Z E T I  E S T – K Ö N Y V B E M U T A TÓ  - M E G H Í V Ó 

 
Szeretettel hívjuk és várjuk kedves Testvéreinket 2019. április 28-án 18.00 órától a 

könyvbemutatóval egybekötött gyülekezeti estre - az istentisztelet után a gyülekezeti teremben   

BOLDIS ENDRE Bécsi szeletek c. könyvének bemutatójára. 

„Hogyan lesz egy kolozsvári, 21 évet Budapesten élő mérnökből bécsi tányérmosogató? És egy 

tányérmosogatóból amatőr karcolatíró? A könyvből hellyel-közzel választ kaphatunk ezekre a kérdésekre.” 

 

Márciusban az istentisztelet utáni búcsúzásnál Endre a maga szerény módján egy könyvet nyújtott át nekem. 

Mivel Endrétől már kaptam kölcsön könyvet, így nem is gondoltam arra, hogy ez a könyv a saját írásainak 

összefoglalója. Örömmel pillantottam meg a zöld könyvborítón az ő nevét és fellapozva a kézjegyével ellátott 

kedves írást. Elmélkedéseit, sorokba öntött élményeit, az élet egy-egy oldalának a szubjektív megtapasztalásait 

több alkalommal olvastam, de így könyvformában kellemes meglepetés volt kézbe venni. Bár még nem sikerült 

végigolvasni az összes írást, de ha egy kis időm van, szívesen olvasom az „Andi Teller-karcolatokat”, melyek 

szerény véleményem szerint jó értelemben vett életkritikák. Felfedezhető benne az élet apró történései mögé 

látás, a mindennapi apró örömök, nehézségek megélése. Egy-egy írás mosolyra fakaszt, némelyik mélyen 

elgondolkodtat az identitás fontosságáról, a társadalom működéséről, de mindezek mellett a sport, a földrajz, az 

irodalom, a történelem egy-egy személy, esemény által elevenedik meg az olvasó szeme előtt. Az eddig 

elolvasott írások közül a „Miatyánk Andi Teller módra” írás érintett meg a legmélyebben.  

Köszönöm szépen, Endre, a könyvet, ezt az írást, és a többit is! 

 

A gyülekezetbe tartozás a testvéri közösségbe tartozást jelenti, melynek alapja a hitünk és vallásunk 

gyakorlásából fakadó közösségi egybetartozás, az egymás iránti érdeklődés. A külhoni szórványlétben a közös 

értékek, a közös kincsek, az idegenbe vetett sors mindennapjai még szorosabb kötelékkel kötnek egybe minket. 

Ezért is tartottam fontosnak, hogy Boldis Endre Bécsi szeletek c. könyvét mutassa be abban a testvéri 

közösségben, amelybe Bécsbe érkezése óta tartozik, ahol ő is lelki otthonra, barátokra, testvérekre talált. Az 

ilyen alkalmak és találkozások is közelebb visznek egymáshoz, jó lehetőséget teremtenek a testvéri légkörben 

egy közös est eltöltésére, ahol hallhatunk, tudhatunk egymásról, gazdagodhatunk egymás által. Mindennek 

jegyében 2019. április 28-án szeretettel hívogatok minden kedves gyülekezeti tagot, érdeklődőt az 

istentisztelet alkalmára és azt követően a gyülekezeti est keretében Boldis Endre könyvbemutatójára.  

 

FELHÍVÁS!!! – PLUSSZ EGY - MISSZIÓ 
A bibliaórák alkalma lehetőséget ad családias légkörben a közvetlen találkozásra, amikor is Isten igéjének 

tükrében életünkre, gyülekezetünkre, társadalmunkra, egész világunkra nézve keressük az igei üzenetet, melyet 

magunkkal vihetünk a hétköznapok idejébe. A közös beszélgetések, az imaközösségek során többször 

megfogalmazódott bennünk az a missziói gondolat, hogy miként is tudnánk mi egy-egyenként tenni a 

gyülekezet növekedéséért. Hiszen Bécsben és környékén közel 50 ezer magyar él, és talán sokan nem igénylik 

közülük, de mégis lehetnek olyanok, akik szívesen jönnének Isten igéjét hallgatni anyanyelvükön, örömmel 

tartoznának olyan testvéri közösségbe, ahol az ismert egyházi énekek, a magyar igehirdetés, az anyanyelven 

való imádkozás lelki otthont nyújt számukra. Ennek jegyében olyan elgondolás született meg a bibliaórát 

látogatók körében, hogy bíztassuk a gyülekezeti tagjainkat a misszió azon formájára, hogy lehetőség szerint 

családtagjaikat, barátaikat, ismerőseiket, munkatársaikat szólítsák meg, hívják a gyülekezet közösségébe. Ha 

ezt a missziót komolyan vennénk, a személyes meghívás által a gyülekezetünk létszáma, alkalmainak 

látogatottsága a Szentlélek Isten segítségével tovább növekedhetne. Erre a missziói szolgálatra bíztatunk most 

mindenkit, ezt a szolgálatot is imádságban hordozzuk az Isten előtt, az ő áldása nyugodjék ezen, hogy örömmel 

megtapasztalhassuk: „Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (ApCsel 2,47b) 



C S A L Á D I  I S T E N T I S Z T E L E T – A N Y Á K  N A P J A 

 
Ki az, aki ápol születésem óta, 

Testemet, lelkemet a bajtól is óvja? 

Ki tanított engem Isten szent nevére, 

S ha baj vagy bánat ér, ki ölel szívére? 

Könnyes lesz a szemem, ha róla beszélek, 

Az én édesanyám ez az áldott lélek. 

És szívemnek nincs szebb kívánsága, vágya 

Csakhogy őt az Isten ezerszer megáldja. 

 

Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezetünk tagjait, családokat, ünnepelni vágyókat az immár 

hagyományossá vált CSALÁDI ISTENTISZTELET alkalmára 2019. május 12-én 17.00 órától, 

melynek keretében a gyermekek és ifjak verssel és énekkel, egy-egy szál virággal köszöntik az 

édesanyákat, nagyanyákat, keresztanyákat. 

Az Anyák napi műsorban szívesen részt vevő gyermekek és ifjak jelentkezését várjuk továbbra is. 

 

* * * 

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYSÉG NAPJA – DEBRECEN 

A Kárpát-medencében 10 éve újra egyesült Magyar Református Egyház jubileuma alkalmából 

2019. május 18-án kerül sor a Magyar Református Egység Napjának megünneplésére 

Debrecenben. Ebből az ünnepi alkalomból találkozásra hívják a Kárpát-medencében, Nyugat-

Európában és a tengeren túl élő magyar reformátusokat, hogy ezt a napot együtt ünnepelhessük 

meg. Az ünnepnap középpontjában a 15.00 órakor kezdődő úrvacsorás istentisztelet áll, mely 

Debrecen főterén kerül megrendezésre. 

 

A református ünnepi találkozó alkalma a külhoni szórványban élők számára különösképpen nagy 

jelentőséggel bíró lelki megerősítés, ezért erre az ünnepi alkalomra gyülekezeti kirándulás keretében 

közös utazást szervezünk Debrecenbe. Kérjük, hogy a Testvérek 2019. május 12-ig személyesen, 

vagy a gyülekezeti elérhetőségek útján jelezzék részvételi szándékukat a lelkipásztornál. 

Örülnénk, ha minél nagyobb számban vennénk részt ezen a különleges ünnepi eseményen! Az 

utazással és a programmal kapcsolatos további részletekről külön értesítést küldünk május elején. 

 

A történelmi határok által közel száz éve szétszabdalt egyháztestek istentiszteleti, tanbeli egységét, 

egyházi közösséggé szerveződését a mai magyar reformátusság is örökségének tekinti – ez fejeződik 

ki a határokon átívelő testvéri kapcsolatokban. Istentiszteletünk középpontjában a mi Urunk, Jézus 

Krisztus és az Ő Igéje áll, aki gyógyító erejével a történelem sebeit orvosolja, a távolságokat 

lerövidíti, a közösséget a Szentlélek által megteremti. 


