„Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság,
igazság és egyenesség.” (Ef 5,8b–9)

Hírlevél

2022. augusztus 7.
Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap
Hallottátok, hogy megmondatott: „Szeresd felebarátodat, és gyűlöld
ellenségedet.” Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és
imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei Atyátoknak
fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak
és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a
jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak testvéreiteket
köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a
pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok
tökéletes.
(Mt 5,43–48)

Ébresztő gondolatok
Jézus szavai óriási kihívás elé állítják az őt követőket, így minket
mindannyiunkat. Szeretteink körében még könnyen átérezzük az Istentől
kapott szeretet továbbadásának szükségességét, de ellenséges környezetben
ez szinte lehetetlennek tűnik. Könnyen be is zárhatjuk magunkat Jézus
szavait hallgatva, mondván: megtartjuk az ő akaratát, de ez már lehetetlen.
És feladjuk. Jézus azonban nem csak beszélt minderről, de példát is adott
számunkra. Ellenségeiért imádkozott a kereszten, hatalmát nem az ő
megszégyenítésükre, hanem kizárólag Isten dicsőségére használta.
Merítsünk erőt ebből!
Pelikán András

Megkereszteltük
 Czékó Hanna Noémi testvérünket, valamint
 Pethő Alíz Szofia,
 Gimesi Szilas Botond és
 Valter-Hirschler Henrik kistestvéreinket.

Eltemettük
 Martini Csaba 55 évet élt testvérünket.

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

úrvacsorás istentisztelet a templomban. 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 a kóházkápolnában.
• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. A
Christophorosban 18 órára hirdetett templomi koncert elmarad.
• Augusztus 14-én, a Szentháromság ünnepe utáni 9. 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.
• Augusztus 18-án, csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben.
• Augusztus 20-án, szombaton 17 órakor kétnyelvű istentisztelet az
Eggenberg-ház udvarán.

• Augusztus 21-én, a Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnapon 8 órakor
magyar, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 10 órakor magyar
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban. 10 órakor gyerekistentisztelet – kezdés a templomban, folytatás a nagyteremben. 15 órakor
úrvacsorás istentisztelet Balfon.

•

Deutschsprachige Gottesdienste

• Sonntag, 7. August, 9 Uhr: Gottesdienst mit Gertraud Winter
• Donnerstag, 11. August, 17 Uhr: Wochenpredigt mit Gerda HafferHochrainer
• Sonntag, 14. August, 9 Uhr: Gottesdienst mit Gertraud Winter
• Donnerstag, 18. August, 17 Uhr: Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Sonntag, 21. August, 9 Uhr: Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
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