
„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az ÚR,  
az a nép, amelyet örökségül választott.” (Lk 12,48b) 
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Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnap 

 

Mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, a mi ősatyánk a saját erejéből? Ha 
ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, akkor volna mivel 
dicsekednie, de nem Isten előtt. De mit mond az Írás? „Hitt Ábrahám Istennek, 
és Isten ezt számította be neki igazságul.” Aki fáradozik, annak a bért nem 
jutalomként számítják, hanem azért, mert tartoznak azzal. Aki pedig nem 
fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak Isten a 
hitét számítja igazságul. Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, 
akinek Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot: „Boldogok, akiknek 
megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az 
az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít.” (Róm 4,1–8) 

ÉÉbbrreesszzttőő   ggoonnddoollaattookk  
A hívő embert nem erőfeszítése, hanem Isten bűnöket megbocsátó kegyelme 
formálja át. A bibliai hittétel egészen kézzelfogható példákban elevenedik 
meg Pál apostol rómaiakhoz írott levelében: Ábrahám példája és Dávid 
zsoltára is az ószövetségi tanúságtételeket idézi fel. Fontos azonban, hogy a 
mi életünkben is lépjünk túl a fenti mondat elméleti igazságán. Nem 
bemagolnunk, felmondanunk kell ezt, hanem átélnünk, rácsodálkozva 
megtapasztalnunk. Isten kegyelme új életre hív minket, amelyben mindazt 
magunk mögött tudhatjuk, ami addig fogva tartott. Ezt hitben tapasztaljuk 
meg és a mindennapjainkat gazdagítja vele Urunk. 

Pelikán András 

Elhunyt 
 Giczi Lajos testvérünk 85 éves korában. 

Temetése augusztus 11-én, szerdán 10.30-kor lesz a régi Szent Mihály-
temetőben. 

 Varga Lászlóné született Kovacsics Ilona testvérünk 75 éves korában. 
Temetése augusztus 19-én, csütörtökön 11.30-kor lesz a Szent Mihály-
temetőben. 



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 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 a 
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    
  

  

Az Orgona határok nélkül idei sorozatában  
két koncert is lesz templomunkban:  

augusztus 23-án 19 órakor Látrányi Éva (szoprán), Süliné Huszár Lilla 
(hegedű) és Róth Márton (orgona) koncertje,  

augusztus 29-én 19 órakor Kovács Róbert némafilm-improvizációja lesz 
hallgatható. Ezekre a koncertekre a belépés díjtalan.     

Palya Bea (ének) és Tóka Ágoston (orgona) koncertje  
augusztus 25-én 20 órakor lesz templomunkban  

a Filharmónia Magyarország szervezésében.  
Jegyek 2900 forintért kaphatók a www.jegymester.hu oldalon  

és a koncert előtt itt a helyszínen. 
  

  

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. 32. szám. · Szerkesztette: Pelikán András 

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