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• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni  

3. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 

istentisztelet a templomban, 9 órakor német 

nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templom-

ban, 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 

templomban – csatlakozóan úrvacsorával. 

15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon. 

• Hétfőtől magyar nyelvű napközi gyermektábor. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 

nagyteremben. 

• Szombaton a Múzeumok éjszakája 

keretében:  

Kiállításunk 17 és 22 óra között látogatható. 

17.30-kor Hutkainé Burián Zsófia és dr. Krisch 

András előadása Fordulópontok az evangélikus 

gyülekezet életében címmel.  

18.30-kor Winkler Barnabás tárlatvezetése a 

Mühl Aladár festménykiállításban.  

A kulturális felfrissülés mellé gyűjteményünk 

fröccsöket is ajánl. 
 

Köszönjük a gyülekezetünk működéséhez 
adott támogatásokat. Várjuk az 

egyházfenntartói járulékot, mely befizethető 
személyesen pénztárunkban, internetes 

átutalással, vagy a perselypenz.hu oldalon 
kártyás fizetéssel. 

  

Templomi jelenléti istentiszteleteinken még 
kérjük a távolságtartást és maszkviselést. 

Úrvacsoravételre minden héten másik 
istentiszteleten kínálunk lehetőséget: 

kiskelyhekkel vagy 
a lelkész által bemártott ostyával. 
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Vasárnap: 

a templomban 8 órakor magyar istentisztelet, 
9 órakor német istentisztelet,  

10 órakor magyar istentisztelet 
csatlakozó úrvacsorával. 

9 órakor gyerek-istentisztelet a gyülekezeti ház 
előtt (eső esetén a nagyteremben). 

 
15 órakor istentisztelet Balfon. 

 
16 órakor istentisztelet: 

a hónap 1. vasárnapján a kórházkápolnában, 
a hónap 2. és 4. vasárnapján Fertőszentmiklóson. 

 

Csütörtökön: 

17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 
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Lelkészi Hivatal, Iroda, Pénztár: hétköznap 8-12 h,  
Sopron, Színház u. 27.  tel.: 99/523-002 (fax -003)  

honlap:     sopron.lutheran.hu 
e-mail:    sopron@lutheran.hu 

Számlaszámunk, amelyre az  
egyházfenntartói járulék átutalással (akár 

rendszeres átutalási megbízással) is fizethető:  
OTP 11737083-20006895 

XIII. évf. 25. szám  Szerkesztette: Kóczán Krisztián. 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri  

az evhirlev@gmail.com címen. 

Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és 
megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) 

Hírlevél 
2021. június 20.  

Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap 

Miután ott töltötte azt az éjszakát, ajándékokat 
válogatott ki bátyjának, Ézsaunak mindabból, amire 
szert tett: Ezt is mondjátok: Szolgád, Jákób itt van 
mögöttünk. Mert ezt gondolta: Megengesztelem őt 
az ajándékkal, amely előttem megy, és csak azután 
kerülök a színe elé, talán akkor szívesen fogad. Az 
ajándék tehát elindult előtte, ő azonban a táborban 
töltötte azt az éjszakát. 

De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, 
két szolgálóleányát és tizenegy gyermekét, és átkelt 
a Jabbók-gázlónál. Fogta és átvitte őket a patakon, 
majd átvitte mindenét, amije volt. Jákób pedig ott 
maradt egyedül. Ekkor Valaki birokra kelt vele, 
egészen hajnalhasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, 
ezért megütötte a csípője forgócsontját, úgyhogy 
kificamodott Jákób csípőjének forgócsontja, 
miközben vele birkózott. 

Akkor ezt mondta Jákóbnak: Bocsáss el, mert 
hajnalodik! Ő azt felelte: Nem bocsátlak el, amíg meg 
nem áldasz. Ekkor megkérdezte tőle: Mi a neved? Ő 
így felelt: Jákób. Erre azt mondta: Nem Jákób lesz 
ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél 
Istennel és emberekkel, és győztél. Jákób azt kérte: 
Mondd meg nekem a nevedet! De ő így válaszolt: 
Miért kérded a nevemet? És megáldotta őt. Jákób 
Penúélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta: Bár 
láttam Istent színről színre, mégis életben 
maradtam. 

Már sütött a nap, amikor átkelt Penúélnál, és 
sántított csípőjére. (1Móz 32,14.21b–32) 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Habár Jákób már meggondolta magát, és 

elhatározta, hogy ikertestvérével, Ézsauval 

szembeni bűnéért engesztelést kér, életében az 

igazi fordulat akkor következett be, amikor 

tusakodása során megértette, mekkora 

hatalom kíséri őt. És ezt a fordulatot a saját 

életünkben is jó, ha meg tudjuk találni: nem 

hibáink felismerése változtat meg minket, nem 

a rossz lelkiismeret miatti bűnbánat, hanem 

Isten életünk feletti hatalmának engedelmes 

elfogadása… 

Pelikán András 
 

Megkereszteltük  
 Budai Laura, 

 Budai Dorina, 

 Németh Noel és 

 Orbán Júlia kistestvéreinket. 

Megáldottuk  
 Csoba Máté és Németh Martina testvéreink 

házasságkötését. 

Eltemettük  
 Horváth Sándor 64 évet élt testvérünket és 

 Horváth Sándorné született Feiler Terézia  

65 évet élt testvérünket. 

Emlékezünk 
 50 évvel ezelőtt elhunyt Magassy Sándor 

lelkészre, líceumi vallástanárra és a Diákotthon 

igazgatójára. 
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• Június 27-én, a Szentháromság ünnepe 

utáni 4. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű,  

9 órakor német nyelvű istentisztelet a 

templomban – áldozati gyűjtéssel. 9 órakor 

táborzáró gyermek-istentisztelet a gyülekezeti 

ház előtt (eső esetén a nagyteremben).  

10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 

templomban – áldozati gyűjtéssel, 

csatlakozóan úrvacsorával. 15 órakor 

istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet 

Fertőszentmiklóson. 

• Július 1-jén, csütörtökön 17 órakor 

úrvacsorás Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Július 4-én, Szentháromság ünnepe utáni 

ötödik 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. 
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Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebook-
oldalait. Magyar és német nyelven is folyamatosan 

hírt adunk gyülekezetünk életének fontos 
információiról.  

sopron.lutheran.hu 
facebook.com/evsopron 

facebook.com/evang.gemeinde.sopron 
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ab 20. Juni 2021 

• Sonntag, 20. Juni, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke in der Kirche 

• Donnerstag, 24. Juni, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 
im Gemeindesaal 

• Sonntag, 27. Juni, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
in der Kirche 

• Donnerstag, 1. Juli, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke im Gemeindesaal 

• Sonntag, 4. Juli, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter in der Kirche 

• Donnerstag, 8. Juli, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Dr. Herbert Rampler 
im Gemeindesaal 

• Sonntag, 11. Juli, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Christine Posch 
in der Kirche 

• Donnerstag, 15. Juli, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Elfi Fiedler 
im Gemeindesaal 

• Sonntag, 18. Juli, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter in der Kirche 

• Donnerstag, 22. Juli, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Christine Posch 
im Gemeindesaal 

• Sonntag, 25. Juli, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Walter Rossmann 
in der Kirche 

• Donnerstag, 29. Juli, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Frank Lissy-Honegger 
im Gemeindesaal 

 

https://sopron.lutheran.hu/
https://facebook.com/evsopron
https://facebook.com/evang.gemeinde.sopron

