
 „Így szól az ÚR, a te teremtőd […]: Ne félj,  
mert megváltottalak, neveden szólítottalak,  

enyém vagy!.” (Ézs 43,1) 

Hírlevél 
2021. július 11.  

Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap 

A keresztségben vele együtt voltatok eltemetve, és vele együtt fel is 
támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a 
halottak közül. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek 
körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk 
minden vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, 
amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a 
keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, 
nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. 
  (Kol 2,12–15) 

ÉÉbbrreesszzttőő   ggoonnddoollaattookk  
Azt, hogy Krisztusban megváltásunk van, hittel elfogadjuk és életünkkel 
igyekszünk is ehhez méltóak lenni. Mindez azonban egy szent titok is, 
melyet értelmünkkel hiába kutatunk. Ha ugyanis csak az értelemre 
hagyatkozunk, el fogunk bizonytalanodni, és elveszítjük mindezek 
áldását mindennapi életünkből. A hit mellett ugyanakkor maradt még 
lehetőségünk más hozzáállásra is: hálát adhatunk Istennek mindazért, 
amit e titokban ő nekünk mégiscsak ad. Bár nem értjük, de éljük, és Ő 
gazdagítja életünket. Legyen életünk is a neki való hálában teljes.  
 Pelikán András 
 

Megkereszteltük  
 Csörgey Medox kistestvérünket. 

Eltemettük  
 Grieszler Antalné született Steiner Éva 75 évet élt testvérünket, 
 Palotai Mátyásné született Szarka (Várkonyi) Erzsébet 74 évet élt 

testvérünket, valamint 
 Pogáts János 69 évet élt testvérünket. 



GGyyüü lleekkeezzeett ii   aallkkaallmmaaiinnkk  
• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni hatodik vasárnapon 8 órakor magyar 
nyelvű istentisztelet, 9 órakor német nyelvű úrvacsorás istentisztelet. 10 órakor 
magyar nyelvű istentisztelet a templomban – személyes áldással és 
csatlakozóan úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 
istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Július 18-án, a Szentháromság ünnepe utáni hetedik vasárnapon 8 órakor 
magyar nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet. 10 órakor magyar nyelvű 
úrvacsorás istentisztelet a templomban. 15 órakor úrvacsorás istentisztelet 
Balfon. 17 órakor jótékonysági koncert a nagyteremben. 

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

• jeden Donnerstag, 17 Uhr: Wochenpredigt im Gemeindehaus 

EEggyyéébb  hhiirrddeettéésseekk    
A Harkai Katolikus Karitász jótékonysági koncertet tart a sajátos nevelési 

igénnyel élő fiatalok nappali foglalkoztatójának előkészítő tevékenységére. 
A koncert helyszíne gyülekezeti házunk nagyterme,  

időpontja július 18-án vasárnap 17 óra.  
Közreműködők: Lencsés Lívia – alt furulya, Martos Virág – tenor furulya,  
M. Lajtai Krisztina – szopraníno és szoprán furulyák, Varjaskéri Anita – 

cselló, Hargitai Gábor – ütőhangszerek.  
  

  

Herpay Ágnes fagott-kurzusának résztvevői július 23-án, pénteken este  
19 órakor a nagyteremben tartanak kamarazenei koncertet. Szeretettel 

várunk mindenkit a zenei csemegének ígérkező koncertre!     
  

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. 28. szám. · Szerkesztette: Pelikán András 

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