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

Hírlevél 
2022. július 31.  

Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnap 

Jézus pedig hangos szóval ezt mondta: Aki hisz énbennem, az nem 
énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem; és aki engem lát, az azt 
látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz 
énbennem, ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, 
de nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt; mert nem azért jöttem, 
hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, 
és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az ige, 
amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól 
szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg 
nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő 
parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az 
Atya mondta nekem. (Jn 12,44–50) 

ÉÉbbrreesszzttőő   ggoonnddoollaattookk  
Van-e megbízható iránytűje az életünknek? Sokak szerint csak saját 
magunk, az érzéseink, sejtéseink. Pedig van ennél megbízhatóbb is: Jézus 
szava. Sőt, az ő szava nemcsak útmutatás, hanem azon keresztül magával 
Istennel találkozunk, és az örök életben részesülünk. Dr. Tóth Károly 
 

Eltemettük  

 Samu Imréné született Jakab Erzsébet 86 évet élt testvérünket és 

 Klausz Tibor 71 évet élt testvérünket. 

Augusztus 20-án, szombaton 17 órakor kétnyelvű istentiszteletet tartunk 
az Eggenberg-ház udvarán, igét hirdet dr. Robert Jonischkeit 
szuperintendens és Ihász Beatrix esperes. 
 

Múzeumunk rendszeres nyitva tartással várja a látogatókat: hétfőn és 
szerdán 8 és 12, majd 13 és 15 óra között, szombaton és vasárnap  
9.30-tól 17 óráig. 



GGyyüü lleekkeezzeett ii   aallkkaallmmaaiinnkk  
• Ma, 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. 

• Csütörtökön 17 órakor 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. 

• Augusztus 11-én, csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 

• Augusztus 14-én, a Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnapon 8 órakor 
magyar nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor német nyelvű 
úrvacsorás istentisztelet a templomban. 10 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban – személyes igei áldással és csatlakozó 
úrvacsorával. 10 órakor gyerek-istentisztelet – kezdés a templomban, 
folytatás a nagyteremben. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 
istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

••   DDeeuuttsscchhsspprraacchhiiggee  GGootttteessddiieennssttee  
 

• 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 
• Donnerstag, 11. August, 17 Uhr: Wochenpredigt mit Pfr. Joachim Grössing 
• Sonntag, 14. August 9 Uhr: Gottesdienst mit Gertraud Winter 

 

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. 30. szám. · Szerkesztette: Deák Adrienn 

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