„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be
Krisztus törvényét.” (Gal 6,2)
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Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap

Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve ismertté vált; és azt beszélték,
hogy Keresztelő János támadt fel a halálból, és ezért vannak benne a
csodatevő erők. Mások pedig azt mondták, hogy Illés ő, ismét mások azt
beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta. Amikor Heródes ezt
meghallotta, így szólt: Az a János támadt fel, akit én lefejeztettem. Ez a
Heródes fogatta el ugyanis Jánost, és záratta börtönbe a testvére, Fülöp
feleségének, Heródiásnak a kedvéért, mivel feleségül vette őt. Mert János
megmondta Heródesnek: Nem veheted el a testvéred feleségét! Heródiás ezért
megharagudott rá, és meg akarta öletni. De nem tehette, mert Heródes félt
Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmébe vette; bár
hallgatva őt gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. De eljött a
kedvező alkalom, amikor Heródes a születésnapján lakomát adott
főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőinek. Ekkor Heródiás leánya ment
be táncolni. Ez kedvére volt Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta
a leánynak: Kérj tőlem, amit csak akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött
neki: Bármit kérsz, megadom neked, akár országom felét is. A leány kiment, és
megkérdezte anyjától: Mit kérjek? Az pedig ezt válaszolta: Keresztelő János
fejét. A leány nagy sietve bement a királyhoz, és azt kérte: Szeretném, ha
rögtön ideadnád nekem egy tálon Keresztelő János fejét. Ekkor a király nagyon
elszomorodott, mert a vendégek előtt tett esküje miatt nem akarta őt
elutasítani. Azonnal el is küldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el
János fejét. Az elment, lefejezte Jánost a börtönben, elhozta a fejét egy tálon, és
átadta a leánynak, a leány pedig odaadta azt az anyjának. Amikor ezt
meghallották a tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestét, és egy sírboltba
helyezték.
(Mk 6,14–29)

Ébresztő gondolatok
Ki áll a háttérben? Gyakori kérdés hétköznapi és világszintű eseményekkel
kapcsolatban egyaránt. Ez a történet a bűn sodró erejét mutatja, ami rabbá
tehet fejedelmeket is. Mégis egy ennél nagyobb hatalomról, Isten igéjének
feltartóztathatatlan erejéről tanúskodik. Ez a reményünk, hogy a mi
életünkben is Isten szavának hatalma érvényesül.
dr. Tóth Károly

Megkereszteltük
 Rakos Stefánia Helena kistestvérünket.

Megáldottuk:
 Keresztes Dániel és Zsirai Krisztina Mária testvérünk házasságkötését.

Elbúcsúztattuk:
 Sift Tivadar 86 évet élt testvérünket.

Gyülekezeti alkalmaink

• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű

istentisztelet a templomban. 9 órakor német nyelvű úrvacsorás istentisztelet a
templomban. 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a templomban – személyes
igei áldással és csatlakozó úrvacsorával. 10 órakor gyerek-istentisztelet – kezdés
a templomban, folytatás a nagyteremben. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor
istentisztelet Fertőszentmiklóson.
• Hétfőtől péntekig: finnországi testvérgyülekezetünkből, Seinäjokiból lesz
vendégünk egy ifjúsági csoport.
• Szerdától vasárnapig: Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó Gyulán.
• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben.
• Július 17-én, a Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnapon 8 órakor magyar
nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 10 órakor magyar
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban. 10 órakor gyerek-istentisztelet –
kezdés a templomban, folytatás a nagyteremben. 15 órakor úrvacsorás
istentisztelet Balfon.
• Július 21-én, csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben.
• Július 24-én, a Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnapon 8 órakor magyar
nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 10 órakor magyar
nyelvű istentisztelet a templomban – csatlakozó úrvacsorával. 10 órakor gyerekistentisztelet – kezdés a templomban, folytatás a nagyteremben. 15 órakor
istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson.
•
•
•
•
•

Deutschsprachige Gottesdienste

Sonntag, 10. Juli 9 Uhr: Gottesdienst mit Gertraud Winter
Donnerstag, 14. Juli, 17 Uhr: Wochenpredigt mit Pfr. Frank Lissy-Honegger
Sonntag, 17. Juli 9 Uhr: Gottesdienst mit Elfi Fiedler
Donnerstag, 21. Juli, 17 Uhr: Wochenpredigt mit Pfr. Jakob Kruse
Sonntag, 24. Juli 9 Uhr: Gottesdienst mit Gertraud Winter
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