Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve,
és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28)

Hírlevél
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Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap

Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei
Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és
gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához,
Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség
közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban
beszél, mint Ábel vére. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól! Mert
ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott
kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a
mennyből szól hozzánk. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most
azonban ezt ígéri: „Még egyszer megrendítem nemcsak a földet, hanem az eget
is.” A „még egyszer” pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett
dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért
tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal
szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel. Mert a mi
Istenünk emésztő tűz.
(Zsid 12,22–29)

Ébresztő gondolatok
Vajon mit jelent Istenhez tartozni? E teológiai kérdés mögött nagyon is
emberi, praktikus igazság is kerestetik. A lelkészek feladata, sőt maga az
igemagyarázat sem más, mint Isten akaratának közvetítése, lefordítása,
emészthetővé, életszerűvé, ha úgy tetszik felhasználóbaráttá tétele. Ez az
ige ugyanis meg akar szólalni, és nagyon is praktikussá akar válni. Isten
szándéka a Teremtés könyve szerint nem más, mint a világot élővé,
dinamikussá, harmonikussá, szabaddá és jóvá tenni. Ezért szólal meg a
hang, amely addig a mozdulatlan víz és a kietlen világ felett lebegett. Ha
tehát Isten akaratát keressük a világban, vagy akár az életünkben,
mindenképpen ezt a jóságot, szabadságot, harmóniát kell keresnünk, és
az erre hívó isteni hangot kell megtalálnunk. Minden más szóval, amely
nem ezeket hirdeti, kritikusnak kell lennünk.
Dr. Simon Attila

Megáldottuk


Bali Ákos és Gecse Dorina testvéreink házaságkötését.

Elhunyt
 Pfandler Györgyné született Lacsnyi Erzsébet 66 évet élt testvérünk.
Temetése július 2-án, szombaton 9.30-kor lesz temetőnkben.
 Sift Tivadar 86 évet élt testvérünk. Búcsúztatása július 9-án, szombaton 10
órakor lesz templomunkban.

Gyülekezeti alkalmaink

• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű, 9

órakor német nyelvű istentisztelet a templomban – áldozati gyűjtéssel. 9
órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben. 10 órakor magyar nyelvű
istentisztelet a templomban – áldozati gyűjtéssel és csatlakozó úrvacsorával. 15
órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson.
• Hétfőtől péntekig: magyar nyelvű napközi gyermektábor.

• Csütörtökön 17 órakor úrvacsorás Wochenpredigt a nagyteremben.
• Szombaton 19 órakor az 50 éves Primavera kórus (karnagy: Szarka Andrea

és Reiner Renáta) és a 8 éves MusiColore énekegyüttes (művészeti vezető:
Radics Éva) jótékonysági hangversennyel köszönti a 800 éves Aranybullát
templomunkban
• Július 3-án, a Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnapon 8 órakor magyar
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban. 9 órakor német nyelvű
istentisztelet a templomban. 9 órakor táborzáró gyerek-istentisztelet a
nagyteremben. 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a templomban – a
Primavera kórus és a MusiColore énekegyüttes énekével és csatlakozó
úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet a
kórházkápolnában..

Deutschsprachige Gottesdienste

• jeden Sonntag, 9 Uhr: Gottesdienst in der Kirche
• jeden Donnerstag, 17 Uhr: Wochenpredigt im Gemeindehaus
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