
„Nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem pol-
gártársai a szenteknek és háza népe Istennek.” (Ef 2,19) 

Hírlevél 
2021. július 18.  

Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnap 

És aki hisz Isten Fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz 

Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, 

amellyel Isten bizonyságot tesz Fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten 

örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; 

akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, 

akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. (1Jn 5,10–13) 

ÉÉbbrreesszzttőő   ggoonnddoollaattookk  
Sokak szerint a keresztény hit csak a múltról vagy a jövőről szól: régi 
történetek felidézéséről vagy a távoli, halál utáni ígéretekről. Ez az igénk 
viszont a jelenről beszél: Isten bizonyságtétele, azaz mindaz, ami Jézusban 
történt, a benne való hitben most az enyém lehet. Az igazi, minőségi, 
elvehetetlen élet, azaz az üdvösség sem csak terv, hanem már most 
elkezdődhet. dr. Tóth Károly  
 

Megkereszteltük  
 Horváth Flóra, 

 Horváth Hanna, 

 Bendes-Sieger Flórián, 

 Bendes-Sieger Tamara, 

 Kisa Natali és 

 Kisa Dániel kistestvérünket. 

Megáldottuk  
 Új Csaba és Menyhárt Andrea testvérünk házasságkötését. 

Elhunyt 
 Nagyzsadányi Endréné született Rajkay Dóra testvérünk 97 éves 

korában. 
Temetése július 20-án, kedden 11 órakor lesz temetőnkben. 



GGyyüü lleekkeezzeettii   aallkkaallmmaaiinnkk  
 Ma, a Szentháromság ünnepe utáni hetedik vasárnapon 8 órakor magyar 
nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet. 10 órakor magyar nyelvű úrva-
csorás istentisztelet a templomban. 15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon. 

17 órakor a Harkai Katolikus Karitász jótékonysági koncertet tart 
nagytermünkben a sajátos nevelési igénnyel élő fiatalok nappali 

foglalkoztatójának előkészítő tevékenységére. 
Közreműködők: Lencsés Lívia – alt furulya, Martos Virág – tenor furulya,  

M. Lajtai Krisztina – szopraníno és szoprán furulyák, Varjaskéri Anita – cselló, 
Hargitai Gábor – ütőhangszerek. 

 Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 

Pénteken 19 órakor Herpay Ágnes fagottkurzusának résztvevői a 
nagyteremben tartanak kamarazenei koncertet. 

 Július 25-én, a Szentháromság ünnepe utáni nyolcadik vasárnapon 8 órakor 
magyar, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban – áldozati 
gyűjtéssel, 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a templomban – áldozati 
gyűjtéssel és csatlakozóan úrvacsorával.  
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

 Július 26-ától múzeumunk újra állandó nyitva tartással várja a látogatókat. 

 Július 29-én, csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 

 Augusztus 1-jén, 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. 

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

• jeden Donnerstag, 17 Uhr: Wochenpredigt im Gemeindehaus 

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. 29. szám. · Szerkesztette: dr. Tóth Károly 

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