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„Örülök, ha ezt mondják nekem: Az Úr házába megyünk! ” (122. zsoltár 1. vers)

Kedves Testvéreink!
Istentiszteleteink rendje 2021. február és március havában:
2021. február

14. du. 17 óra:

Istentisztelet

2021. február

21. du. 17 óra:

Böjti istentisztelet

2021. február

28. du. 17 óra:

Böjti istentisztelet

2021. március

14. du. 17 óra:

Böjti istentisztelet
Megemlékezés: Március 15

2021. március

21. du. 17 óra:

Böjti istentisztelet

2021. március

28. du. 17 óra:

Virágvasárnapi istentisztelet

TEMPLOMI ISTENTISZTELETEK – ÚJRA – SOLI DEO GLORIA
A karácsonyi istentisztelet után a koronavírus-járvány miatti 3. lezárás (Lockdown) következtében az
egyházi és istentiszteleti alkalmainkat kénytelenek voltunk szüneteltetni. A korlátozásokkal teli
időszak után újra lehetőségünk van a templomi istentiszteletek tartására. Szigorú előírások betartása
mellett találkozhatunk, mégis jó érzés, hogy vasárnap délután a Bécs-Belvárosi református templom
harangjai az istentisztelet alkalmára hívogatnak majd mindnyájunkat. Tisztelettel kérjük a Testvéreket
a minket védő előírások elolvasására és betartására.

AZ ISTENTISZTELETEK ALKALMÁN BETARTANDÓ ELŐÍRÁSOK
A templomba csak a főbejáraton keresztül mehetünk be, ahol az előtérben a kéz fertőtlenítésére lesz
lehetőség. A kijelölt helyeken foglalhatnak helyet a Testvérek a padokban, a kötelező távolság
betartása végett erre kiemelten figyeljünk! Kivételt képeznek a családok, ill. az egy háztartásban
élők, akik egymás mellett ülhetnek. Az istentiszteleten közös gyülekezeti éneklésre nincs lehetőség,
így kiváló orgonistáink orgonajátékát hallgathatjuk az istentiszteleti liturgia keretében. A
templomban és az udvaron is kötelező az FFP2 maszk viselése. Az üdvözlésnél és búcsúzásnál a
kézfogás nem ajánlott.
A higiéniai előírások betartása, a templom alapos takarítása és fertőtlenítése lehetővé teszi, hogy
biztonságos körülmények között újra a gyülekezet közösségében dicsérhessük a háromszor szent
Isten nevét, akié a dicsőség most és mindörökké!

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk az istentiszteleti alkalmainkra!
Áldás, békesség! Békesség Istentől!
Bécs, 2021. február 9-én

A gyülekezet vezetősége

GYÜLEKEZETI HIRDETÉSEK – HÍREK – TERVEK
MEGEMLÉKEZÉS NEMZETI ÜNNEPÜNK ALKALMÁBÓL: MÁRCIUS 15
2020-ban a járvány miatt éppen a Március 15-i nemzeti ünnepünk nagyszabású megemlékezését kellett
legelőször lemondanunk. A gyülekezeti tagok aktivitásának köszönhetően szűk körben, mégis méltóképpen
tudtunk emlékezni erre a kiemelkedő nemzeti ünnepünkre.
2021-ben is csak ilyen formában van lehetőségünk emlékezni, ezért szeretettel várjuk azon gyülekezeti
tagjaink jelentkezését, akik a megemlékezés alkalmán szívesen részt vennének.
Jelentkezés: a lelkipásztor elérhetőségein, az istentiszteletek előtt/után.
KONFIRMÁCIÓI ELŐKÉSZÍTŐ – KONFIRMÁCIÓ 2021
Szeretettel várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik magyar nyelven szeretnének hitükről vallást
tenni Bécsben 2021 októberében a Reformációi istentisztelet keretében. Felnőtt konfirmációoktatásra is van
lehetőség. A jelenleg érvényben levő rendeletek értelmében még nem tarthatunk konfirmációoktatást,
amennyiben ez változik, a jelentkezőknek értesítést küldünk a találkozások időpontjairól.
EGYHÁZI ÜGYINTÉZÉS, LELKIGONDOZÁS, TEMETÉS, KERESZTELÉS, ESKETÉS
A lelkipásztor a körlevél fejlécében is feltüntetett ismert elérhetőségeken elérhető.
***
REFORMÁTUS ÉNEKKINCSÜNK –
398. DICSÉRET

Úr lesz a Jézus mindenütt,
hol csak a napnak fénye süt,
Úr lesz a messze tengerig,
Hol a hold nem fogy s nem telik.
(RÉ 398. 1. versszak)

A dicséret szövege és dallama is a 18. századi Angliában keletkezett. A dallam összesen 8 hangot (egy oktávot) ölel
fel. Vidám és egyben királyoknak kijáró "ünnepélyes, fanfár" jelleggel rendelkezik. Vidámságát alátámasztja
mozgékonysága, gyors ritmusa és a nagy hangközugrások, amelyekben bővelkedik. A dallam nagyon gyakran ível
felfelé optimizmust árasztva.
A szöveg igazi "nagy nyitással" kezdődik, hiszen Isten fennhatóságát írja le, amely, mint tudjuk, végtelen. A
szövegíró még a tengert, egy emberek által nem lakott területet is megemlít az első versszakban, így jelezve, hogy
Isten ott is uralkodik, ahol emberek sem élnek.
Miután az első versszakban a költő ilyen szépen, méltóképpen bemutatta Isten fiát, Jézust, a második versszakban
tesz egy rövid kitérőt. A költő ebben a versszakban ennek a határtalan Istennek - tiszteletünk jeléül - imákkal és
egyéb jellemzőkkel való feldíszítésére szólít fel. A harmadik versszak újra Isten határok nélküliségét,
bezáratlanságát demonstrálja, hiszen őt minden nép és nemzet, minden korú és nemű ember dicsérheti és dicséri. A
negyedik versszakban a költő Isten birodalmának a szabadságát és gazdagságát már nyíltan említi meg, hirdetve az
emberek számára rendelkezésre álló, Krisztusban elnyerhető gazdag javakat. Az ötödik, utolsó versszak kinyit még
egy új dimenziót a már eddig megismertekhez képest: a mennyet.
A versen végigvonuló páros rím a maga kézzel fogható valójában több dolgot is szépen fejez ki: egyrészt a költő
Istennel való együtt gondolkodását, párban járását, összhangját. Másrészt finoman rezonál a versszakonként
előforduló párosan szereplő témákra, amelyek a következők: az első versszakban mindenütt (föld)- tenger, nap-hold;
a másodikban ima - Isten neve; harmadikban felnőttek-gyermekek; a negyedikben áldás-felszabadulás, fáradtakínségesek, az ötödikben: dicséret-tisztelet, menny-föld.
A szöveg és dallam azonos irányba mutató, egymást erősítő jelenségeinél tapasztalható, hogy a dallam és a szöveg
is nagy teret ölel fel: a szöveg az univerzalitásról szól, míg a dallam nagy teret jár be, nagy hangközugrásokat
tartalmaz. A dallam felső csúcspontjai egybeesnek a szöveg fontos kijelentéseivel.
Ezzel szöveg és dallam, páros rímek és a versszakonkénti két-két téma mind-mind szépen mutatják be a
költő/éneklő/imádkozó Istennel való egyetértését és harmóniáját.
HANDL GYÖRGY orgonaművész, kántor, egyetemi tanár

BÖJT IDEJÉN – A KEGYELEM OLTALMÁBAN
„Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem!
Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem.
A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll.” (57. zsoltár 2-3.)
Kedves Testvérek!
Közel egy éve különös böjtben jár a világ és az ember a korona-vírus járvány vonzatai miatt. 2020.
május elején írt gyülekezeti körlevélben a következő gondolatokat osztottam meg a Testvérekkel:
„Rendkívüli és különös idők megélői voltunk az elmúlt hónapokban, szembesülve az emberi
esendőség, a váratlan baj, a láthatatlan ellenség félelemkeltésével, pusztításával. Egy parányi vírus,
egy szemmel nem látható veszedelem keltett félelmet az emberek szívében. A társadalom szerteágazó
világának kapui bezáródtak, a korlátozások okozta nehézségek miatt egzisztenciák váltak
bizonytalanná, a várt és kívánt találkozások elmaradtak. Sok esetben félelem lett úrrá az emberekben:
félelem a vírustól, a betegségtől, a haláltól, a mindennapi kenyér elvesztésétől, a holnaptól – és itt
mindenki fel tudná sorolni, hogy egészen konkrétan hogyan jelent meg ez a félelem, ez a
bizonytalanság az életében. Sok minden máshogyan alakult, mint ahogyan mi azt képzeltük és
terveztük 2020 tavaszán.” És bizony 2021 februárjában mintha még mindig semmi változást nem
tapasztalnánk a járvány miatti „böjt” terén. A mögöttünk levő közel egy év tapasztalatai többek között
azt hozták magukkal, hogy még a közeljövő történéseit, az életünk mindennapjait is nehéz tervezni.
Türelempróbáló időszak ez kivétel nélkül mindnyájunk számára, ahol a kérdéseink – hogyan?
meddig? miért? mikor? – válasz nélkül maradnak. Érzelmek vihara tombol bennünk, kétségek
hullámai törnek mindennapjainkra, félelem, fájdalom, bizonytalanság a mindennapok kísérőivé
váltak. Kemény böjt ez mindnyájunk számára és várjuk azt, hogy a megpróbáltatás időszakának böjtje
leteljen, véget érjen. Reményik Sándor jól ismert költeményének sorai jutnak eszembe, mikor nap
nap után átgondolom az élet és a világ történéseit, a saját vívódásaimat és a testvérektől jövő hírek,
kérdések, nehézségek, aggódások, várakozások szavait.
„Utoljára is tompa kábulattal,
Szótlanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!”
Majd visszatekintve, mikor elvonult a vihar, mikor már a rettegés helyét felváltja a nyugodt szívverés,
mikor az aggodalmak, a távolságok megszűnnek, akkor a megélt történéseket Isten megtartó
kegyelmének kiáradásaként tapasztalhatjuk meg, azt, hogy mégis lesz, mégis van menekvés a bűn, a
betegség, a nyomorúság a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből. Mert….
„S akkor - magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták. …
Akkor megnyílik magától az ég…
Akkor – magától - szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.
(Reményik Sándor: Kegyelem)

Hamarosan a böjt időszakába lépünk, az egyházi év olyan hetei ezek, amikor a keresztyén egyházak
tanítása alapján lélekben közelebb kerülhetünk Istenhez, felkészülhetünk a húsvéti ünnepkör jelentős
üdvtörténeti ünnepeire. A 40 napos böjti idő a megtérést, az Istenhez fordulás lehetőségét kínálja
számunkra. De fontos arra is figyelni, hogy elsősorban nem emberi cselekedet visz közel minket
Istenhez, az üdvösséghez, az örök élethez, hanem az isteni kegyelem. A felénk hajló, a mennyből
aláhajló isteni kegyelem, mely csak úgy „magától” hat életünkre.
Ennek a magától kibontakozó, gyümölcstermésbe forduló kegyelemnek a megtapasztalását kívánom
a Testvérek számára a böjti időszakban. A hétköznapok sok erőfeszítésébe, a betegségbe, a
nyomorúságba, az aggodalmaskodásba, a reményvesztettségbe végtelenül kimerültünk testileglelkileg. Pedig bizonyára mindent megpróbáltunk a magunk módján és a magunk határai között. De
mégsem nyílik a világ, hiába ostromolják a lezárt ajtókat „erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat…”
Ez az isteni kegyelem a bezárt világ vaszárain át is ígéret számunkra, hogy Isten tervében benne van
a „magától kibontakozó kegyelem” egészen kézzel fogható megtapasztalásának lehetősége. Ki kell
várni, bár türelmetlenségünk fokozódik, imáinkkal, erőnkkel, akaratunkkal dörömbölünk a bezárt
világ lezárt ajtóin.
2021 böjti időszakában nyíljon meg számunkra is a kegyelem ablaka, mely mennyei távlatokba enged
betekinteni. Nem egyszerű ilyen élethelyzetben a földi világ mindennapi dolgaitól elszakadni és
felfelé nézni, hiszen minden mozzanata leköti erőinket, idegszálainkat, kimeríti testi és lelki
tartalékainkat. De éppen ezért kell mégis felfelé tekinteni, beengedni életünkbe a nem a mi erőnkből,
akaratunkból, hanem a magától megnyíló kegyelemnek a kiáradását. A böjt 40 napján nyissuk ki
reggeli imáinkban, esti csendességeinkben, az ige olvasásában lelkünk, szívünk ablakát, hadd áradjon
át rajta az a megújító, erőt adó, hitet ébresztő és tápláló szélzúgás, melytől újjá éled, ami ellankadt,
elhalt, kiégett, kiapadt ott a belsőnk patakmedreiben. Így kérjük a dicséret szavaival Isten vezetését
és hozzánk való kegyelmének kiáradását a mostani nehéz helyzetünkben, a böjt időszakában és a földi
élet távlatain túlmutató örök életünkben is:
„Hinni taníts, Uram, kérni taníts! Jézus te visszajössz: várni taníts!
Majd ha kegyelmesen nézed az életem: állhassak csendesen. Hinni taníts!” (RÉ 479. 4. vers)
Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk!
Köszönjük neked, hogy a megpróbáltatások idejét a te kegyelmed rövidíti majd le számunkra.
Megvalljuk előtted, hogy számunkra ez már nagyon hosszú idő, türelmetlenül várjuk, hogy a
megszokott életünket, a békés mindennapokat élhessük újra. Ebben a helyzetben a dicséret szavaival
kérünk, hogy „adj türelmet, békességet, reménnyel teli rád tekinteni”. Az előttünk álló böjti napokban
mutasd meg számunkra azokat a magától megnyíló kegyelmi ajándékokat, amiket már megélhettünk
a múltban, és ezáltal erősíts meg bennünket, hogy a jövőben is megtapasztalhatjuk a magától
megnyíló eget, hogy megélhetjük, hogy van menekvés, és megláthatjuk majd azt is, hogy ez a nehéz
időszak is gyümölcstermővé válhat az életünkben. Könyörgésben eléd hozzuk gyülekezetünk tagjait,
ezt a kicsiny szétszórt nyájat, eléd hozzuk a betegeket, az özvegyeket, a gyászt és fájdalmat
hordozókat, az életterhek alatt roskadozókat. Áldd meg népünket, nemzetünket, gyülekezetünket,
anyaszentegyházunkat. A zúgó világ fájdalmaira a te magától megnyíló kegyelmed esőjét hullasd alá,
hogy gyógyuljon, újuljon, megtérjen, dicsőítsen Téged ez a világ, melyet olyan nagy szeretettel
teremtettél széppé és jóvá, hogy nekünk a földi világban is a menny szépségét tükröző életterünk
lehessen. Őriző kegyelmed legyen és maradjon mindnyájunkkal! Jézus Krisztus nevében kérünk!
Ámen.

Isten megtartó szeretete őrizzen meg mindnyájunkat! A közeli találkozás és viszontlátás
reményében kívánok áldást, békességet, jó egészséget minden kedves Testvéremnek a
Krisztus Jézusban!
Dr. Karvansky Mónika, református lelkipásztor

