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imameditáció a 136. zsoltár alapján 

Mert örökké tart szeretete… 

 

 
1Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart 

szeretete!  
2Adjatok hálát az istenek Istenének, mert örökké 

tart szeretete!  
3Adjatok hálát az urak Urának, mert örökké tart 

szeretete!  
4Nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart 

szeretete.  

Mindenható Mennyei Atyánk! Nincs nálad nagyobb, 

nincs nálad különb, nincs senki és semmi, aki vagy 

ami több volna nálad! Te vagy mindenek teremtője 

és mindenek Megtartója! Urunk, kérünk, tekints re-

ánk, teremtményeidre, és hallgass meg minket, ami-

kor hozzád kiáltunk, végtelenül szerető Istenünkhöz! 

 
5Bölcsen alkotta meg az eget, mert örökké tart sze-

retete.  
Az égre tekintünk és ráébredünk kicsinységünkre. A 

távolba révedünk, és ráébredünk végességünkre. Kö-

szönjük, hogy eget adtál a fejünk fölé, Urunk, hogy 

végtelenjét nézve minderre rájöhessünk. 

  
6A földet a víz fölé terítette, mert örökké tart szere-

tete.  
Szárazföldet adtál nekünk, Istenünk és 

vizet, elválasztottad, és mindegyik fö-

lött úrrá tettél minket is parancsod által. 

Kérünk Téged, Mennyei Atyánk, hogy 

téríts minket helyes útra: ne kihasználni 

és kiszipolyozni akarjuk a földet, ame-

lyen élünk, hanem gondoskodó szere-

tettel viseltessünk életünk során környe-

zetünk és a természet irányába. Kérünk, 

hogy ahogy Hozzád hasonlóvá terem-

tettél minket, végtelen és gyenge te-

remtményi voltunkban valamit átadhas-

sunk környezetünknek és egymásnak 

abból a féltő szeretetből, amellyel Te vi-

seltetsz irántunk. Kérünk, hogy a káro-

kat, amelyeket már így is okoztunk a 

földön, az életre szánt természetnek és 

embertársainknak, valamilyen módon 

jóvátehessük, és a szeretet útján járva 

hálás szívvel fogadjuk és gondozzuk 

ajándékaidat.  

7Megalkotta a nagy égitesteket, mert örökké tart sze-

retete,  
8a napot, hogy uralkodjék nappal, mert örökké tart 

szeretete,  
9a holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, 

mert örökké tart szeretete.  
 

Köszönjük, Istenünk, hogy égitesteket, nappalt és 

éjazskát, rendszert teremtettél életünkbe, hogy fáradsá-

gos munkánk után pihenés is osztályrészünk lehessen. 

Kérünk, légy velünk fáradságunkban és pihenésünkben 

egyaránt, hogy veled ünnepelhessünk, és örömünkre 

szolgáljon ez a számunkra elkészített rend. 

  
25Ő ad eledelt minden élőlénynek, mert örökké tart 

szeretete. 
Köszönjük, hogy ételt és italt adsz nekünk, Istenünk, és 

kérünk, ne hagyd, hogy elfelejtsünk hálásnak lenni 

mindezért, hiszen sokszor olyan természetesnek vesz-

szük, ami nekünk megadatott, másoknak pedig nem. 

Adj megértést és segítő szándékot szívünkbe, Istenünk, 

és gondoskodj a világról, hogy mindenki megismerjen 

Téged, Gondoskodó Jó Atyánk! 

  
26Adjatok hálát a menny Isten-

ének, mert örökké tart szere-

tete! 
Hálatelt szívvel vesszük sorra 

jóságod jeleit, Drága Mennyei 

Atyánk. Kérünk, hogy szívünk 

mindig nyitva állhasson a hála 

és a szeretet szavára, és alázato-

san hirdethessük teremtett vilá-

godban gondoskodó jóságodat, 

féltő szeretetedet, végtelen 

nagyságodat, és kicsiny teremt-

ményeid felé nyújtott, segítő 

kezedet, mellyel feléd tartó 

utunkon vezetsz minket mind-

azzal, amit nekünk a világban 

adtál. Ámen. 

Németh Kitti 
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK, ISTENTISZTELETEK 

 Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a 

Június 16. 11:00 Gyülekezeti nap Höfleinban Takács János meghívására 

Szeptember 2. 11:00 Úrvacsorás istentisztelet 

Október 7. 11:00 Úrvacsorás istentisztelet  

 

 Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9. 

Június 17. 11:00 Úrvacsorás istentisztelet a Fuchs-Kircheben 

   és gyülekezeti piknik a Thalerseenél 

Szeptember 16. 16:00  Úrvacsorás istentisztelet 

Október 21. 16:00 Úrvacsorás istentisztelet 
 
 

 

 

A REFORMÁCIÓ TÜKRÉBEN 

- gyülekezeti teológiai alkalmak - 
 

A reformáció 500 éves évfordulója alkalmából 2017 februárjától havi rendszerességgel teológiai alkalmat 

indítottunk. Ennek középpontjában hitünk és keresztyén életünk alapvető kérdései állnak. A következő, 

szeptemberi alkalom pontos időpontja és témája megbeszélés alatt, de már most buzdítjuk a Kedves Testvé-

reket az őszi első közös gyülekezeti beszélgetésen, kreatív alkalmon való részvételre!  

 
 

 

 
 

A l e l  k é s  z i h i v a t a l e l é r h e t ő s é g e i : 

 +43/650/58 777 12, e-mail: evang-ungarisch@aon.at 

1060 Wien, Capistrangasse 2/15 

www.facebook.com/Ausztriai-Magyar-Evangelikus-Gyulekezet 

mailto:evang-ungarisch@aon.at
http://www.facebook.com/Ausztriai-Magyar-Evangelikus-Gyulekezet
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 ennek a napnak a – rózsaszínre festett – fényében 

sem maradhat el.  

 

„Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek 

..., hogy megálljatok egy Lélekben, egy szívvel, 

együtt küzdve az evangélium hitéért.” Fil 1,27 

 

  

Február 14-ét elárasztják majd a tengerentúli ha-

gyományokat nálunk is meghonosítani kívánó íz-

léstelenségek. A szirupossá tett Valentin-napot 

magyarul helyesebb Bálint-napnak nevezni, és 

valószínűleg azért lett „a szerelmesek napjává”, 

mert a névadó 3. századi Szent Bálint a saját kert-

jéből szedett virágcsokorral örvendeztette meg 

rendszeresen a házaspárokat. Tudni kell azonban, 

hogy ez a bizonyos Bálint hite miatt vértanú lett: 

269. február 14-én kivégezték.  

E történet ismeretében sajátos fénytörést kap ez az ige. 

Ennek előzményeként a börtönben sínylődő, vértanú-

ságra is kész Pál apostol azt vallja, hogy neki az élet 

Krisztus, és a meghalás nyereség (1,21). Mintegy vég-

rendeletként hagyja a számára különösen is kedves fi-

lippi keresztyéneknek, hogy Krisztus evangéliumához 

méltóan viselkedjenek. Mert sokukra a hitehagyás kí-

sértése leselkedik. A megmaradás pedig küzdelemmel 

jár. Nem szabad engedni, hogy levegyen lábunkról a 

bűn. Talpon kell maradni. Az itt szereplő „hogy meg-

álljatok...” kifejezés a görögben a posztján álló katona 

kitartását idézi fel.  

Gondoljunk csak a féllábú ólomkatona rendíthetetlen-

ségére Andersen meséjében. Az elbeszélés végén a 

táncosnő iránt vágyakozó ólomfigura a tűzben is ren-

díthetetlenül áll, és „nem tudja, hogy a kályha tüze he-

víti-e vagy a szerelemé”. Amikor aztán a szolgáló ki-

szedi a hamut a kályhából, egy összezsugorodott 

ólomszívet talál benne. Emberileg szép az önfeláldozó 

szerelemnek ez a példája. A Krisztus ügye melletti 

rendíthetetlen kitartás, a szolgálati helyünkön való ma-

radás pedig immár az „amor sanctus” területe. „Isten, 

szívem neked adom”, valljuk az Evangélikus Énekes-

könyv 319. énekében. Ha az Isten iránti szeretet eny-

nyire erős bennünk, akkor képesek leszünk szerette-

inkkel - így házastársunkkal is - egy Lélekben, egy 

szívvel, együtt küzdeni az evangélium hitéért. 

 

Fabiny Tamás evangélikus püspök 

http://www.evangelikus.hu/cikk/valentin-nap-rendíthetetlenül 

Tisztelt Olvasó! 

 

Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet idén áprilisban új presbitérumot választott. A presbitérium ab-

ban a megtiszteltetésben részesített, hogy bizalmat szavazott nekem és megválasztott a gyülekezet felügyelő-

jévé. Talán nem túlzok, ha azt mondom történelmi örökséget vettem át és ebben a szellemben szeretném foly-

tatni a munkát. Legfőbb cél a gyülekezet fenntartása és fejlődése, a félállású lelkészi poszt megtartása, melyet 

az osztrák evangélikus egyház biztosít a gyülekezetnek.  Hónap első vasárnapján Bécsben és minden harmadik 

vasárnap Grazban tartunk istentiszteletet. Szeretném a híveket arra buzdítani, hogy vegyenek minél többen 

részt ezeken az alkalmakon, hiszen manapság kevés időnk jut elcsendesedni, elmélyülni, lelki életünkkel fog-

lalkozni. Az istentisztelet után  szokás szerint együtt maradnak  a hívek és „Kirchenkaffee“ – vagyis kávézás, 

sütizés –  mellett elbeszélgetnek, melynek kapcsán a közösség egymás közt és a lelkésszel is jó, baráti viszont 

tud kialakítani.  

 

Ám nem minden nap vasárnap és a hétköznapokban van bőven teendő. Ahhoz hogy a gyülekezet jól működjön, 

sok szorgos emberre van szükség. Ezúton szeretném megköszönni híveinknek a gyülekezet érdekében végzett 

társadalmi munkáját. Újságunk, a „Másokért együtt” szerkesztése és postázása a lelkész szorgalmát, vagy jelen 

esetben Németh Kitti teológus hallgatót dicséri. Az istentisztelet utáni kávé és süti előkészítését rendszerint 

presbiterünk, Takács János látja el évek óta. Természetesen Bécsről beszélek, ahol otthonosan mozgok, de 

idővel szeretném a grazi gyülekezetet is meglátogatni és megismerni.  

 

Gondolatmenetemet azzal folytatnám, hogy a gyülekezet működéséhez az emberi erőforráson kívül anyagi 

támogatásra is szükség van . A „Másokért együtt” kiadását az osztrák Bundeskanzleramt támogatásából fe-

dezzük, valamint a bécsi gyülekezeti otthonunk bérleti- és rezsiköltségeinek kifizetéséhez elengedhetetlen a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. rendszeres támogatása, melyért ezúton is szeretnék köszönetet mondani. Gyü-

lekezetünk tagjainak nagylelkű adományaiért külön hálás vagyok, Isten áldása legyen adakozó kedvükön! 

 

Soraimat azzal zárom, hogy a presbitérium nevében is kellemes nyarat kívánok mindenkinek és újult erővel 

találkozzunk a szeptember 2-i istentiszteleten Bécsben!  Addig is: „Töltsön el benneteket a reménység Istene 

teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben.” (Róm15,13) 

 

 

 

Andorka Hanna 

Gyülekezeti felügyelő 

 

 
 

MEGVÁLASZTOTT PRESBITEREK BEMUTATKOZÁSA 
 

2018. áprilisában lezajlott minden ausztriai gyülekezetben, így az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyü-

lekezetben is a tisztújító választás. Ennek eredményeiről – ahogy a választási leveleinkben is szerepelt 

– újságunkban adunk tájékoztatást. Az alábbiakban a presbitérium régi-új tagjainak bemutatkozását 

olvashatják. 
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ANDORKA RUDOLF  - FELÜGYELŐ HELYETTES 

1958-ban születtem. A kezdetektől aktív ré-

szese vagyok a gyülekezet – és az azt megelőző 

lelkigondozói szolgálat – életének és alakulásá-

nak. Közel 30 éve vagyok presbitériumi tag, 

2004-ben választottak a gyülekezet felügyelő-

jévé. Közel 15 év után szívesen adom át a sta-

fétát, de a jövőben is szívesen tevékenykedem a 

gyülekezetért, mint felügyelő helyettes. Ta-

pasztalataimmal szívesen segítem a presbité-

rium és a gyülekezet munkáját. 

KISS VIKTOR - PRESBITER 

2012 óta vagyok az Ausztriai Magyar Evan-

gélikus Gyülekezet presbitere, és ezt a szol-

gálatot nagyon szívesen folytatom a jövő-

ben. Igyekszem mindig jelen lenni a gyüle-

kezeti alkalmakon, és segíteni a gyülekezet 

munkáját. Szervezési kérdésekben és külön-

böző kisebb-nagyobb gyülekezeti esemé-

nyek során a szervezésben és megvalósítás-

ban való tapasztalatomat szeretném a gyüle-

kezet javára fordítani, hogy ezzel is részese 

lehessek a közösségnek, és segíthessem an-

nak fennmaradását és épülését egyaránt.  
 

SZEITL ZITA – ÍRNOK 

Okleveles evangélikus kántor, zongora- és or-

gona szakos zenetanár vagyok. Férjemmel és 

20 hónapos kislányommal, Idával Grazban 

élek. 2007-ben, egyetemi tanulmányaim meg-

kezdésekor érkeztem Ausztriába és azóta kí-

sérem orgonajátékommal az istentiszteletein-

ket. 2012 óta presbiterként, mostantól is segít-

hetem a közösségi munkát, 2017 októbere óta 

pedig lektori szolgálatot is végezhetek gyüle-

kezetünkben, amely szolgálatokért nagyon 

hálás vagyok és ennek szellemében végzem 

őket. Szeretném a gyermekistentiszteleteinket 

hirdetni, hogy minél több gyereket, szülőt és 

fiatalt megszólíthassunk, és ezzel is építhes-

sük akár gyülekezetünket, és megmutathassuk 

a grazi közösségeknek gyülekezetünk össze-

tartását és szeretetteljes légkörét. 

Ajándékként tekintem, hogy Ausztriában 

élő magyar evangélikusként anyanyelvemen 

hallhatom Isten igéjét és megtapasztalhatom 

szeretetteljes közösségünk támogató erejét! 
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PÁLL CSILLA - PÉNZTÁROS 

Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet-

ben betöltött presbiteri munkámat szívesen foly-

tatom. Örömmel töltött el, hogy a Másokért 

Együtt újságunk olvasói szívesen vették művé-

szettörténeti cikkeimet. Továbbra is szeretnék 

művészeti tárgyakon keresztül vallási és törté-

nelmi összefüggéseket megvilágítani, valamint 

a bécsi múzeumokban felfedezhető kincseket 

bemutatni.  

A mai, modern tudományos világból viszont 

olyan új pszichológiai és filozófiai felismerése-

ket szeretnék egy előadásban a gyülekezettel 

megismertetni, amelyek az emberi lélek erkölcsi 

és spirituális alapjait képezik ősidők óta. Az is-

mert bibliai történeteket modern lélektani tudás-

sal elemezni és értelmezni annyit jelent, mint 

azok üzeneteit számunka aktualizálni és a XXI. 

században ismét élet-közellé tenni. Emellett sze-

retném továbbra is gazdasági és könyvelői isme-

reteimet és tudásomat a gyülekezet intézményé-

nek javára fordítani, és ezzel is segíteni a gyüle-

kezet működését, fennmaradását és fejlődését. 
 

TAKÁCS JÁNOS - GONDNOK 

Magyarországon születtem 1936 októberében, Kisúj-

szálláson nőttem fel. Édesapám és édesanyám ellenté-

tes nézeteket vallottak a hittel, vallással kapcsolatban, 

így gyerekként még nehezen tájékozódtam ebben a té-

mában, melyik is lehetne a helyes út? 14 éves lehettem, 

amikor rájöttem, a hit lehet az egyetlen helyes irány. 

1971-ben érkeztem Ausztriába – nagyon megrendítet-

tek a vietnámi háború hírei és a magyar hozzáállás ab-

ban az időben, amikor is fegyvert és lőszert kellett 

volna gyártani vasárnaponként a vietnámi háború ja-

vára -, ahol egy ismerőssel való találkozás után, aki 

szintén diszidált, megkeresett Szépfalusi István lel-

kész. Tőle megkaptam a magyar evangélikus kápolna 

címét és az istentiszteletek időpontjait, így azóta láto-

gatom az alkalmakat. Egyszer talán előfordult azóta, 

hogy nem tudtam jelen lenni, de minden időben igyek-

szem legjobb tudásom szerint segíteni a gyülekezet 

életét és munkáját, amit a jövőben is ezzel a természe-

tességgel és odaadással szeretnék végezni. 

A presbitérium tagjait szolgálatba iktató istentiszteleten Péter leveléből hangzott Isten igéje: „…ha valaki 

szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőíttessék Jézus 

Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké.” (1Pt 4,11b) 

Életükre és szolgálatukra kérjük Isten áldását! 
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Gyülekezeti beszámolók 

 

KÖZEL HOZZÁD, KÖZEL A ZENÉHEZ, KÖZEL ISTENHEZ 

Rác Fanni tollából  

 

Nem vagyok túl gyakorlott az újságcikkek írásában, de ennek a felkérésnek örömmel tettem eleget. 

Rác Fanni vagyok, a Szombathelyi Evangélikus Gyülekezetből érkeztem nemrég Grazba. Mivel mindig szí-

vesen vettem részt evangélikus ifjúsági rendezvényeken, másrészt zenésznek tanulok, sok ismeretségre tet-

tem szert ifjúsági alkalmakon, főleg az „evangélikus-zenész” körökben. A legemlékezetesebb találkozásom, 

a KÖZEL zenekarral volt évekkel ezelőtt. Nagyon tisztelem és fontosnak tartom az ő munkájukat! Éppen 

ezért, számomra mindig igen nagy örömet jelentett, mikor velük, vagy legalább a csapat egy részével játsz-

hattam együtt. A legnagyszerűbb élmény talán az volt, mikor egy ilyen pillanat itt, Grazban érkezett el… 

Ebben az évben Németh Kitti az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet lelkészhelyettese, aki éppen úgy, 

mint a KÖZEL zenekar tagjai, az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatója. Én pedig jelenleg a Grazi 

Zeneművészeti Egyetemen tanulok, itt pedig a szálak összeérnek! Kitti meghívására, ugyan nem az egész 

zenekar tudott jönni, viszont néhány kiváló tag ellátogatott hozzánk Grazba, a gyülekezetbe. Nagyon boldog 

voltam, mikor beléptem a templomba és megláttam őket, hiszen most már, pár év elteltével, nem csak a zene 

köt minket össze. Jó volt régi barátokkal találkozni, fantasztikus zenészekkel együtt muzsikálni! S ilyenkor 

van lehetőségem kicsit másfajta zenét is játszani, improvizálni. Az, hogy zenélhetek, hegedülök, egy Istennel 

való különleges kapcsolatot is jelnet nekem. Sajnos nem minden nap, a gyakorlásom nem minden percében 

van ez a szemem előtt. Viszont mikor a templomban együtt a barátokkal, az egész gyülekezettel éneklünk, 

zenélünk, nem tudunk mással foglalkozni: Isten van a középpontban. Nekünk pedig nincs jobb és nem is 

lehetne jobb eszközünk szólni Hozzá, köszönetet mondani Neki. S ezért nagyon hálás vagyok! 

A zenei szolgálat résztvevői üzentek is a gyülekezetnek a kedves és családias hangulatú, a keresztyén köny-

nyűzenével átitatott alkalom után: 

Szidoly Roland – Hálásak vagyunk, hogy az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet életébe egy kis be-

pillantást nyerhettünk. Jó volt látni, hogy milyen befogadó közösségek, gyülekezetek működnek a “határon 

túl” is. Köszönjük az együtt éneklés, beszélgetések örömét! Isten áldását kívánom a gyülekezet további éle-

tére és Kitti szolgálati éveire! 

Gregersen-Labossa Júlia – Számomra nagyon nagy élmény volt együtt zenélni a barátaimmal kinn, Graz-

ban. Jó volt részese lenni annak, hogy a határ túloldalán is találkozhatunk összetartó magyar evangélikus 

gyülekezettel. Ahogy a szeretetvendégségen ültünk és beszélgettünk, olyan érzésem volt, mintha egy kelle-

mes családi ebéden vettünk volna részt, annyira barátságos, befogadó és közvetlen a gyülekezetnek a kisu-

gárzása. 

Nagy Dániel – Nem teljesen ismeretlenül érkeztem Grazba, de nagy élmény volt együtt zenélni a félig 

KÖZEL, félig alkalmi zenekarral. Különösen is nagy öröm volt számomra, hogy a „KÖZEL hivatalos sofő-

réből” én is az egyik tagjává válhattam a zenekarnak egy kis időre ezen az alkalmon. Remélem, hogy még 

több ilyen lehetőség is lesz akár máskor ugyanitt, akár egy másik gyülekezetben, magunkkal víve a grazi 

gyülekezet kedvességét is.  

 

 

Hálásan köszönjük a szolgálatot, és Isten áldását kérjük 

minden szolgálattevő életére és munkájára egyaránt! 

 

 

 

 

 

 

Clara Schumann
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Ökumenikus könyörgés a magyarságért 

Június 10-én került sor a már hagyománnyá vált ökumenikus istentiszteletre, 

melynek keretében a magyarságért, a magyarság összetartozásáért való könyör-

gés kap fő szerepet. Ez alkalommal a dorotheergassei református templomban 

ünnepelt együtt a katolikus, református és evangélikus magyar gyülekezet. Az 

igehirdetés szolgálatát dr. Pángyánszky Ágnes evangélikus lelkész, az Evangé-

likus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Intézetének vezetője végezte Pál apos-

tolnak az efezusi gyülekezethez írott levelének nyitánya alapján. Mindannyiun-

kat identitásunkkal és egymással való közösségre jutásunkkal kapcsolatban az 

útkeresésé vállalására biztatott. A zenei szolgálatot a Liszt Ferenc Kórus vállalta 

az istentiszteleten, melyet szeretetvendégség is követett, kötetlen, jó hangulatú 

beszélgetéseket és újabb ismertségek, barátságok megkötését biztosítva.  

Köszönjük ezúton is dr. Pángyánszky Ágnes szolgálatát, és hogy elfogadta gyü-

lekezetünk meghívását! Életére és szolgálatára Isten áldását kérjük!  

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Test-

véreket június 16-án, szombaton, a Bécs 

környéki Höfleinban, tartandó gyüleke-

zeti alkalmunkra! Takács János presbiter 

testvérünk meghívására szombaton 11 órá-

tól közösen készítjük elő az ebédre szánt 

gulyást, majd egy rövid áhítat után remény-

ség szerint a szabadban fogyaszthatjuk el 

kötetlen beszélgetés mellett a közösen el-

készített ebédet.  

Takács János testvérünknek ezúton is kö-

szönjük a meghívást!  

Köszönettel vesszük, hogyha a Kedves 

testvérek bármilyen enni- és innivaló for-

májában hozzájárulnak alkalmunkhoz!  

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Testvé-

reket a június 17-én, vasárnap a Graz kör-

nyéki Thalerseehez szervezett gyülekezeti 

piknikünkre is! Ezen a vasárnapon a tótól 

nem messze elhelyezkedő Fuchs-Kircheben 

tartjuk gyülekezeti istentiszteletünket 11 órá-

tól. Az utazás a kiküldött gyülekezeti e-mail-

ben, telefonon, illetve Szeitl Zita presbiter 

testvérünknél kérjük, hogy tájékozódjanak.  

Szeretettel és köszönettel fogadjuk, hogyha a 

Kedves Testvérek bármilyen inni- és enni-

való formájában hozzájárulnak gyülekezeti 

alkalmunkhoz!  

Mivel a piknik reménység szerint a szabad-

ban lesz, kérjük a Testvéreket, hozzanak ma-

gukkal a fűre teríthető pokrócokat!   
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JÚNIUS IGÉJE:  

 

A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – angyalo-

kat vendégeltek meg! (Zsid13,2) 

 

 

 

 

 

JÚLIUS IGÉJE:  

 

Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok! Törjetek föl új szántóföldet, mert 

ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét! 

(Hós10,12) 

 

SZERETETTEL KÍVÁNUNK SZÉP ÉS PIHENTETŐ NYÁRI HÓNA-
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