
„Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat 
bíztak, attól többet kérnek számon.” (Lk 12,48b) 

Hírlevél 
2021. augusztus 1.  

Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap 

Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől 
hitetlen és gonosz szívvel. Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg 
tart a ma, hogy a bűn csábítása közületek senkit meg ne keményítsen. Mert 
részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt 
bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Mert amikor ezt mondja az Írás: 
„Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az 
elkeseredéskor”. (Zsid 3,12–15) 

ÉÉbbrreesszzttőő   ggoonnddoollaattookk  
Mit várunk Istentől? Sokszor csak egy kis nyugalmat, békességet. Ezt is 
kaphatunk tőle, de ennél többet is, mert ő élő Isten. Nemcsak hivatkozási 
alap és olyan pont, ahová visszatérhetek, hanem az életemben jelen lévő, 
mindig újat cselekvő Úr. Ezért a hit nem pusztán hagyományt jelent, hanem 
a járást azon az úton, amin ő vezet. Annak az újnak az elfogadását, amit ő ad. 
Többet, meglepőbbet, csodálatosabbat szán nekünk, mint gondolnánk. 

dr. Tóth Károly 

Megkereszteltük  
 Pájer Anna Sarolta és 

 Mátis Vivien Borbála kistestvérünket. 

Megáldottuk  
 Mátis Attila és Gyulai Anikó testvérünk házasságkötését. 

Eltemettük 
 Biczó Szabolcs 76 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Balogh Attila testvérünk 82 éves korában és 
 Balogh Attiláné született Cservik Terézia testvérünk 76 éves korában. 

Temetésük augusztus 28-án, szombaton 11 órakor lesz temetőnkben. 



DDeeuuttsscchhsspprraacchhiiggee  GGootttteessddiieennssttee  
• jeden Sonntag, 9 Uhr: Gottesdienst in der Kirche 

• jeden Donnerstag, 17 Uhr: Wochenpredigt im Gemeindehaus 

GGyyüü lleekkeezzeett ii   aallkkaallmmaaiinnkk  
• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni kilencedik vasárnapon 
8 órakor magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban, 
9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban, 10 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban – csatlakozóan úrvacsorával.  
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 

• Csütörtökön 17 órakor úrvacsorás Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Augusztus 8-án, a Szentháromság ünnepe utáni tizedik vasárnapon 8 órakor 
magyar, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban, 10 órakor magyar 
nyelvű istentisztelet a templomban – személyes igei áldással és csatlakozóan 
úrvacsorával. 
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Augusztus 12-én, csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Augusztus 15-én, a Szentháromság ünnepe utáni tizenegyedik vasárnapon  
8 órakor magyar, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban,  
10 órakor magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban.  
15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon. 

EEggyyéébb  hhiirrddeettéésseekk    
Múzeumunk újra rendszeres nyitva tartással várja a látogatókat: 

hétfőn és szerdán 8 és 15 óra között, 
szombaton 9.30-tól 17 óráig, vasárnap 9.30-tól 18 óráig. 

  
  

Óvodánk óvodapedagógust keres augusztus 15-ei kezdéssel. 
Érdeklődni lehet a +36/20-620-19-02-es telefonszámon.     

EElléérrhheettőőssééggeeiinnkk  
Lelkészi Hivatal: hétköznap 8-12 h · pénztár: hétfőtől csütörtökig 8-12 h 

Sopron, Színház u. 27. · telefon: 99/523-002 
honlap: sopron.lutheran.hu · e-mail sopron@lutheran.hu 

Facebook-oldalaink: facebook.com/evsopron és facebook.com/evang.gemeinde.sopron 
Bankszámlaszámunk, amelyre az egyházfenntartói járulék átutalással 

(akár rendszeres átutalási megbízással) is fizethető: OTP 11737083-20006895 
XIII. évf. 31. szám. · Szerkesztette: dr. Tóth Károly 

A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen 
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