
„Így szól az Úr, a te teremtőd (…): Ne félj, mert 
megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém 

vagy.” (Ézs 43,1) 

Hírlevél 
2022. július 24.  

Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap 

A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelkedjék, ezt 
mondta: Ti viperafajzatok! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az 
eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és 
ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: A mi atyánk Ábrahám! Mert 
mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani 
Ábrahámnak. A fejsze pedig már a fák gyökerén van: ezért minden fa, 
amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. A sokaság 
pedig megkérdezte tőle: Akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik: 
Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, 
hasonlóan cselekedjék! Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg 
őket. Ezek szintén megkérdezték tőle: Mester, mit tegyünk? Nekik ezt 
mondta: Semmivel se hajtsatok be többet a megszabottnál! Megkérdezték 
tőle a katonák is: Mi pedig mit tegyünk? Nekik ezt felelte: Senkit ne 
bántalmazzatok, senkit meg ne zsaroljatok, hanem elégedjetek meg a 
zsoldotokkal! (Lk 3,7–14) 

ÉÉbbrreesszzttőő   ggoonnddoollaattookk  
Változásra lenne szükségem. Ki ne érezné? Hiszen így vagy úgy 
elégedetlenek vagyunk a helyzetünkkel. De pontosan minek kell 
megváltoznia? Nekem nem – mondja az, aki ősi örökség tulajdonosának 
tartja magát, és úgy érzi, ezzel minden el van rendezve. Levegőváltozásra 
van szükség – mondja az, aki szerint a körülményeken múlik minden. A 
gyümölcsöket kell megváltoztatni – mondja az, aki gyors eredményt 
szeretne, azaz a tettek megváltoztatásában látja a megoldást. Mit mond 
Isten a prófétáján keresztül? Ő mélyebbre ás, a gyökerekig.  
 dr. Tóth Károly 

Megkereszteltük  

 Kovács Ármin kistestvérünket. 



DDeeuuttsscchhsspprraacchhiiggee  GGootttteessddiieennssttee  
• Sonntag, 24. Juli 9 Uhr: Gottesdienst mit Gertraud Winter 
• Donnerstag, 28. Juli, 17 Uhr: Wochenpredigt mit Abendmahl mit 

Pfr. Jakob Kruse 
• Sonntag, 31. Juli 9 Uhr: Gottesdienst mit Christine Posch 
• Donnerstag, 4. August, 17 Uhr: Wochenpredigt mit Pfr. Jakob Kruse 
• Sonntag, 7. August 9 Uhr: Gottesdienst mit Gertraud Winter 

GGyyüü lleekkeezzeett ii   aallkkaallmmaaiinnkk  
• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban. 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a templomban – 
csatlakozó úrvacsorával. 10 órakor gyerek-istentisztelet – kezdés a 
templomban, folytatás a nagyteremben. 15 órakor istentisztelet Balfon.  
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Július 31-én, a Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnapon 8 órakor magyar 
nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban – áldozati 
gyűjtéssel. 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a templomban – áldozati 
gyűjtéssel és csatlakozó úrvacsorával. 10 órakor gyerek-istentisztelet – kezdés 
a templomban, folytatás a nagyteremben. 15 órakor istentisztelet Balfon. 

• Augusztus 4-én, csütörtökön 17 órakor úrvacsorás Wochenpredigt a 
nagyteremben. 

• Augusztus 7-én, a Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnapon 8 órakor 
magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban. 9 órakor német nyelvű 
istentisztelet a templomban. 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban – csatlakozó úrvacsorával. 10 órakor gyerek-istentisztelet – 
kezdés a templomban, folytatás a nagyteremben. 15 órakor istentisztelet Balfon. 
16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 

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 

XIV. évf. 29. szám. · Szerkesztette: Deák Adrienn 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
../AppData/Local/Temp/facebook.com/evsopron
https://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron
mailto:evhirlev@gmail.com

