„Kegyelemből van üdvösségetek hit által, és
ez nem tőletek van: Isten ajándéka.” (Ef 2,8)
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Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap

Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a
lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs
olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely
ki ne tudódna, és ismertté ne válna. Vigyázzatok tehát, hogyan
hallgatjátok! Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól még az
is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé.
(Lk 8,16–18)

Ébresztő gondolatok
Az a világosság, amiről Jézus beszél, nem tolakodó reflektorsugár vagy
villódzó reklámfény. Nemcsak színesíteni akarja a világot, nemcsak hozzá
akar adni valami pluszt. Hanem ez az egyetlen világosság. az övé az
egyetlen tiszta beszéd. Az Övé az egyedüli igaz szó. Ott van élet, ahol a
fény van. Az éjszakában botorkáló ember számára a legfontosabb lehet,
ha fényt pillanthat meg a sötétben. Mert ott valaki kell, hogy legyen. Ott el
lehet rejtőzni, tanácsot lehet kérni, meg lehet pihenni. Ilyen világossággá
lehet számomra Isten igéje. Miattam világít ez a fény.
dr. Tóth Károly

Eltemettük
 Macher Frigyes 65 évet élt testvérünket.

Megemlékezünk
 Vig István 66 évet élt testvérünkről.
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Deutschsprachige Gottesdienste

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
Donnerstag, 28. Juli, 17 Uhr: Wochenpredigt mit Abendmahl mit
Pfr. Jakob Kruse
• Sonntag, 31. Juli 9 Uhr: Gottesdienst mit Christine Posch

Gyülekezeti alkalmaink

 Ma, 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 istentisztelet úrvacsorás Balfon.

 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 gyerek-istentisztelet – kezdés a templomban,
folytatás a nagyteremben. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor
istentisztelet Fertőszentmiklóson.

 Július 28-án, csütörtökön 17 órakor úrvacsorás Wochenpredigt a
nagyteremben.

 Július 31-én, a Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnapon 8 órakor
magyar nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban –
áldozati gyűjtéssel. 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a templomban
– áldozati gyűjtéssel és csatlakozó úrvacsorával. 10 órakor gyerekistentisztelet – kezdés a templomban, folytatás a nagyteremben. 15
órakor istentisztelet Balfon.
Elkezdődött a kérdezőbiztosok toborzása az őszi népszámláláshoz.
Evangélikus egyházunk bátorítja a gyülekezetek tagjainak jelentkezését a
feladatra, így talán többen fognak odafigyelni arra, hogy feltegyék a
felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdést is.
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