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„Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt
szeretőknek.” (1. Korinthusi levél 2, 9b.)

Kedves Testvéreink!
Istentiszteleteink rendje a 2022. esztendő őszi hónapjaiban:
2022.
szeptember 18. du. 17. óra:
Istentisztelet
2022.

szeptember 25.

du. 17. óra:

Istentisztelet

2022.

október 09.

du. 17. óra:

Istentisztelet

2022.

október 16.

du. 17. óra:

Istentisztelet, Ünnepi koncert

2022.

október 23.

du. 17. óra:

Istentisztelet, Megemlékezés 1956

2022.

október 30.

du. 17. óra:

Istentisztelet – Úrvacsora
Reformáció ünnepe

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk az őszi alkalmakra:
*
Gyermek-istentisztelet alkalmára szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket
vasárnaponként 17.00 órától a gyülekezeti teremben.
*
A lelkigondozás, keresztelő, esküvő, temetés, egyházi hivatalos ügyintézés stb.
igénye esetén a fenti elérhetőségeken keresztül a lelkipásztor elérhető.
KONFIRMÁCIÓI ELŐKÉSZÍTŐ – KONFIRMÁCIÓ
„Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi próféciák alapján harcold
meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit
dolgában hajótörést szenvedtek.” (1Timóteus 1,18-19)

Gyülekezetünk szép hagyománya, hogy ifjaink magyar nyelven tesznek hitvallást a gyülekezet előtt
a konfirmáció alkalmán, melyet a konfirmációi előkészítő alkalmak előznek meg. Keresztelő
alkalmával a szülők és a keresztszülők Isten színe előtt fogadalmat tesznek, hogy a keresztség
sákramentumában részeltetett gyermeket úgy nevelik és neveltetik, hogy majd, ha felnő, hitéről
önként tegyen vallást.
A 2022/2023-as tanévben magyar nyelvű konfirmációi előkészítőt hirdetünk és várjuk
mindazon fiatalok jelentkezését, akik hitükről magyar nyelven szeretnének vallást tenni.
Felnőtt konfirmációi oktatás alkalmára is van lehetőség.
Jelentkezés a gyülekezet lelkipásztoránál az ismert elérhetőségeken.

Áldás, békesség! Békesség Istentől!
Bécs, 2022. szeptember 14.

A gyülekezet vezetősége

OKTÓBER A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA
MEGHÍVÓ – 2022. október 16. – 18.00 óra
ÜNNEPI KONCERT - Erős vár a mi Istenünk

Szeretettel hívunk minden kedves Testvérünket
2022. október 16-án, vasárnap 18.00 órától kezdődő
ünnepi koncertre a Bécs-Belvárosi református templomba.
A Reformáció ünnepe jegyében MÁTYÁS ISTVÁN orgonaművész előadásában az

Erős vár a mi Istenünk híres korál
közel tíz zeneszerző feldolgozásából szólal meg az orgona hangján.
A lélekemelő zenei élmény után a szeretetvendégség alkalmára várjuk a Testvéreket!
***
Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk,
Ha ő velünk, ki ellenünk? Az Úr a mi oltalmunk.
Az ősellenség most is üldöz még, nagy a serege, csalárdság fegyvere;
nincs ilyen több a földön.
(Luther Márton, Wittenberg 1529)
***
Mátyás István Zalaegeszegen született, orgonatanulmányait Hajdók Judit tanítványaként kezdte.
A szombathelyi Művészeti Szakközépiskola elvégzése után a bécsi zeneakadémia zongora és
orgonaszakát Roland Keller és Paul Gulda, ill. Karen De Pastel és Rudolf Scholz irányítása alatt
végezte, diplomát Martin Haselböck osztályában szerzett. 2005-ben a kalinyingrádi Nemzetközi
Orgonaversenyen 1. helyezést és négy különdíjat nyert, azóta Európa csaknem összes országában
hangversenyezett. Különösen említésre méltók a bécsi Konzerthausban, a budapesti Művészetek
Palotájában, a tallinni dómban, a kölni St. Gereon bazilikában, a brassói Fekete templomban és a
párizsi Notre-Dame-ban tartott orgonahangversenyei. Mátyás István 2008-tól 2014-ig a grazi
zeneművészeti főiskola, 2014 óta a bécsi zeneakadémia korrepetítora.
Kép: Katona Tibor

NYÁRI TALÁLKOZÁS AZ ELŐRE MUTATÓ KRISZTUSSAL
Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én
kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja
ki őket az Atya kezéből. Én és az Atya egy vagyunk. (János evangéliuma 10,28-30)
Az idei nyár örömteljes és ünnepi szolgálata volt három esküvő, amikor a boldog jegyespárok
szeretteik és barátaik körében Isten színe előtt mondtak igent a közös életútra és kérték Isten áldását
a közös jövőjükre. Jó volt látni és megélni, hogy a körülöttünk zúgó világ és halmozott válságok
idején a szerelemtől sugárzó párok elkötelezték magukat Isten törvénye szerint a közös életre. Az
örömteljes ünnepi pillanatokon és a boldog párokon keresztül az a reményteljes ígéret sugárzik felénk,
hogy mindenek ellenére és mindenek fölött a szeretet győzedelmeskedik és jövőbe mutat.
Az egyik esküvő egy Duna melletti kis település katolikus templomában ökumenikus szertartású volt.
Az utolsó jegyesoktatás alkalmával megkérdeztem a fiatalokat, hogy pontosan hol is van ez a
templom? A cím és az útleírás mellett a templom ismertető jelét is megosztották: az a templom, ahol
az oltár helyett egy nagy fakereszt áll, rajta Jézus. De nem úgy, mint a feszületeken, hanem ezen a
kereszten Jézus az egyik kezével előre mutat.
Eljött az esküvő napja és útnak indultam a Duna-mentén Kismaros katolikus templomába, az esküvő
helyszínére. Útközben vettem észre, hogy olyan dolog történt, ami az elmúlt években nem igazán
fordult elő velem. Otthonhagytam a mobiltelefonomat. Így csak remélni mertem, hogy jó helyre
érkezem és nem kell felhívni senkit, hogy nem találom a templomot.
Elsőként értem oda és rögtön bementem, meggyőződtem arról, hogy ez
az a templom, ahol Krisztus a kereszten előre mutat.
Amikor elkezdődött a szertartás és az Úr asztala mögé álltunk
a katolikus papkollégával együtt, felnéztem a fölöttem magasodó
keresztre és az előre mutató kéz alatt álltam. Lélegzetelállító
megtapasztalás volt ott állni, mintha Jézus előre mutató átszögezett keze
fölöttem áldásra tárulna. Életre szóló élmény ez, amely azt üzeni
számomra - és ezt szeretném megosztani a Testvérekkel -, hogy
a körülöttünk mérhetetlen fizikai, lelki szárazságban, a halmozott
válságok, békétlenségek korában Jézus előre mutat, jövőt ígér úgy, hogy
közben értünk átszögezett aldó kezét felettünk tartja.
Amikor a hívek Isten igéjének hallgatására egybegyűlnek és az
úrvacsora közösségében testvérként állnak a kegyelem asztalánál, amikor a boldog párok szerelmesen
fogadnak egymásnak örök hűséget és Isten áldásával indulnak a közös úton, amikor a vízcseppek
látható jelében a keresztség pecsétje Isten szövetségébe hív, amikor a ravatal mellett felhangzik
a feltámadásba és az örök életbe vetett hitvallás – ott Jézus előre mutat, jövőt ígér úgy, hogy közben
áldásával, szeretetével kísér bennünket életünk és a világ végezetéig.
Krisztusban így lássunk mi is jövőt és így tapasztaljuk meg életünk fölött kiterjesztett áldó kezét.
Ahogyan Dietrich Bonhoeffer mártír teológus írta egyik költeményében:
„Áldó hatalmak oltalmába rejtve csak várjuk békén mindazt, ami jő.
Mert Isten őriz híven reggel, este, Ő hű lesz, bármit hozzon a jövő.“
Karvansky Mónika református lelkipásztor

NÜRNBERGBEN TANÁCSKOZTAK A NYUGAT-EURÓPAI MAGYAR
PROTESTÁNS DIASZPÓRA KÉPVISELŐI
BESZÁMOLÓ A 2022. ÉVI KÖZGYŰLÉS ALKALMÁRÓL
A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége taggyülekezeteinek küldöttei
2022. szeptember 1-4. között Nürnbergben tartották meg az éves közgyűlésüket. Hét ország magyar
diaszpóra gyülekezeteit több mint 50 résztvevő képviselte. A találkozó témája a nyugat-európai
magyar protestáns gyülekezetek kihívásai a 21. század válságai között vezérgondolat körül
csoportosult, házigazdája a Szövetséghez három éve csatlakozott Nürnbergi Magyar Református
Gyülekezet volt.
A konferencián részt vett a Magyarországi Evangélikus Egyház képviseletében Szemerei
János, a Nyugati Egyházkerület püspöke és Tölgyesi Ágnes, a külhoni magyarság koordinátora; a
Magyar Református Egyház Generális Konventjének részéről Ft. Zán Fábián Sándor kárpátaljai
püspök és Ódor Balázs a Zsinati Hivatal külügyi iroda vezetője. Magyarország Kormánya
képviseletében dr. Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkára előadást tartott Egyházainkkal a társadalom szolgálatában a 21. század
kihívásai között címmel.
A meghívott egyházi képviselők előadásaiban és beszámolóiban elhangzott a közös útkeresés
lehetősége a jelenlegi halmozott válságok idején. Ennek fontos feltétele a nyugat-európai magyar
protestáns diaszpóra valóságának megismerése. A résztvevők megrendüléssel hallgatták Zán Fábián
Sándor kárpátaljai püspök személyes hangú beszámolóját a háború árnyékában végzett egyházi
szolgálatokról. Szólt a tragikus mértékben megnehezedett körülmények közepette tanúsított
helytállásról, a gyülekezetek megtartó erejéről és a lelkipásztorok jelenlétének fontosságáról.
A Magyarországi Evangélikus Egyház képviselői bemutatták egyházuk múltját, jelenlegi
működését és külhoni szolgálatát. Ódor Balázs a stratégiai együttműködés és a Magyar Református
Egyház Közös Zsinatához való csatlakozás módját vázolta fel, amit a Közgyűlés örömmel fogadott.
A Szövetség kapcsolata így az Evangélikus Egyház után a Református Egyházzal is szervezeti formát
ölt majd.
A hollandiai Zwollei Magyar Református Egyházközség felvételével 2022-ben is új
taggyülekezettel bővült a Szövetség. A 15 nyugat-európai szolgálati terület 54 gyülekezetéről
elhangzott beszámolók részletes tájékoztatást adtak az egyes közösségek helyzetéről és szolgálatáról.
A találkozó alkalmat adott a nürnbergi magyar református gyülekezet és a kultúregyesület tagjaival
való ismerkedésre is. A négynapos konferencia úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelettel
zárult a St. Martha templomban, melyen Szemerei János püspök úr a 137. zsoltár alapján hirdette
Isten igéjét.
A jövő évi kolozsvári viszontlátás reményében búcsúztak a résztvevők és a Zsidókhoz írt levél
igei biztatásával indultak vissza nyugat-európai szolgálati helyeikre:
„De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet
nyerjünk.” (Zsid 10,39)
A NYEMPGYSZ közgyűlése nevében:
Karvansky Mónika elnök

Gémes Pál társelnök

Jaskó Irén titkár

