
 Jézus Krisztus mondja. „Aki titeket hallgat, engem 
hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el, és aki engem 
elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött engem.” (Lk 10,16) 

Hírlevél 
2022. június 19.  

Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap 

Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az 
Ura, és ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, mert „aki 
segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül”.  De hogyan hívják segítségül azt, 
akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? 
Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem 
küldettek el? Amint meg van írva: „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik 
az evangéliumot hirdetik!” Csakhogy nem mindenki engedelmeskedett az 
evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja: „Uram, ki hitt annak, amit 
tőlünk hallott?” A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde 
által.  (Róm 10,12–17) 

ÉÉbbrreesszzttőő   ggoonnddoollaattookk  
A hit hallásból van, ha tehát hirdettetik az evangélium, a Szentlélek 
munkája célba tudja juttatni az üzenetet. A hit mint kapaszkodó 
természetes összetevője minden emberi életnek; döntő különbséget az 
ad, ki miben hisz, miben bízik. A bibliai tanítás Isten nevének segítségül 
hívására biztat, ez lehet az az alap, amely a mindennapok általános 
kihívásai és a globális összefüggésű fenyegetettségek között is szilárdan 
megáll.  Pelikán András 
 

Megkereszteltük  

 Bakó Tamás, 

 Bogdán-Gálfi Emilia, 

 Máté Mirkó és 

 Pintye-Pauer Bálint Zoltán kistestvérünket, valamint 

 Petkó-Németh Nikolett testvérünket. 

Eltemettük  

 Terei Lajos 75 évet élt testvérünket. 



GGyyüü lleekkeezzeett ii   aallkkaallmmaaiinnkk  
• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni első vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben. 10 órakor 
magyar nyelvű istentisztelet a templomban – személyes igei áldással és 
csatlakozó úrvacsorával. 14 órakor a Soproni kórusünnep nyitókoncertje 
templomunkban. 15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon. 

• Hétfőtől péntekig: Kinderbibelwoche. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Szombaton 10.30-kor a Magassy és Urbán család felmenőire emlékeznek a 
temetőkápolnában. A Múzeumok éjszakája programsorozat keretében 
múzeumunk 17 órától 21 óráig tart nyitva. 18 órakor Dr. Kasza Péter (SZTE 
BTK) előadása a nagyteremben „Egy elveszett Mohács-beszámoló nyomában. 
Filológiai szenzáció Sopronból” címmel. 19 órakor Ponzichter történetek. 
20 órakor Fel a toronyba! Látogassuk meg a „szelíd óriást”! 

• Június 26-án, a Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnapon 8 órakor 
magyar nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban – áldozati 
gyűjtéssel. 9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben. 10 órakor magyar 
nyelvű istentisztelet a templomban – áldozati gyűjtéssel és csatlakozó 
úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. 

DDeeuuttsscchhsspprraacchhiiggee  GGootttteessddiieennssttee  
• von Montag bis Freitag: Kinderbibelwoche 

• jeden Sonntag, 9 Uhr: Gottesdienst in der Kirche 
• jeden Donnerstag, 17 Uhr: Wochenpredigt im Gemeindehaus 

 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a Christophoros pünkösdi száma, 
elvihető istentiszteleteinkről, letölthető honlapunkról: 

sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-punkosd-pfingsten.pdf  
 

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. 24. szám. · Szerkesztette: Deák Adrienn 

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