
„Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság 
gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.” 

(Ef 5,8–9) 

Hírlevél 
2021. július 25.  

Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap 

Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt 
is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, 
ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti 
szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. 

(1Jn 5,1–3) 

ÉÉbbrreesszzttőő   ggoonnddoollaattookk  
Szeress! – ez Isten parancsolata. Ilyen egyszerű. Valóban az? Könnyűnek 
hangzik, rendet vág a sok bonyolult körülmény és szabály között. Mégis újra és 
újra elbukunk ezen a próbán, nehéznek, sőt lehetetlennek bizonyul ez a 
parancsolat. Ez az igénk mindezzel szemben azt hirdeti meg, hogy a lehetetlen 
lehetségessé válik. Az elméletinek tűnő hitnek, Istenhez tartozásnak olyan erőt 
tulajdonít, ami megváltoztat érzéseket és tetteket, közösséget teremt 
bizalmatlan emberek között. dr. Tóth Károly  

Megkereszteltük  
 Jánosa Botond, 

 Ráduly Amélia és 

 Dús Ádám Gyula kistestvérünket. 

Megáldottuk  
 Láng Dániel és Németh Nóra testvérünk házasságkötését. 

Eltemettük  
 Nagyzsadányi Endréné született Rajkay Dóra 97 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Biczó Szabolcs testvérünk 76 éves korában.  

Temetése július 30-án, pénteken 15.30-kor lesz temetőnkben. 

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

• jeden Donnerstag, 17 Uhr: Wochenpredigt im Gemeindehaus 



GGyyüü lleekkeezzeett ii   aallkkaallmmaaiinnkk  
 Ma, a Szentháromság ünnepe utáni nyolcadik vasárnapon 8 órakor magyar, 
9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban – áldozati gyűjtéssel, 10 
órakor magyar nyelvű istentisztelet a templomban – áldozati gyűjtéssel és 
csatlakozóan úrvacsorával.  
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

 Csütörtökön 9.30-kor istentisztelet az Ikva idősotthonban. 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 

 Pénteken 9.30-kor istentisztelet a Balfi úti idősotthonban. 

 Augusztus 1-jén, a Szentháromság ünnepe utáni kilencedik 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. 

 Augusztus 5-én, csütörtökön 17 órakor úrvacsorás Wochenpredigt a 
nagyteremben. 

 Augusztus 8-án, a Szentháromság ünnepe utáni tizedik vasárnapon 8 órakor 
magyar, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban, 10 órakor magyar 
nyelvű istentisztelet a templomban – személyes igei áldással és csatlakozóan 
úrvacsorával. 
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

EEggyyéébb  hhiirrddeettéésseekk    
Hétfőtől múzeumunk újra rendszeres nyitva tartással várja a látogatókat: 

hétfőn és szerdán 8 és 15 óra között, 
szombaton 9.30-tól 17 óráig, vasárnap 9.30-tól 18 óráig. 

  

  

Óvodánk óvodapedagógust keres augusztus 15-ei kezdéssel. 
Érdeklődni lehet a +36/20-620-19-02-es telefonszámon.     

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. 30. szám. · Szerkesztette: dr. Tóth Károly 

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