
 „Kegyelemből van üdvösségetek hit által,  
és ez nem tőletek van: Isten ajándéka.” (Ef 2,8) 

Hírlevél 
2021. július 4.  

Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap 

A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem 
mondott vagyonából semmit a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az 
apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, 
és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűköl-
ködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott 
javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosz-
tották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá.  (ApCsel 4,32–35) 

ÉÉbbrreesszzttőő   ggoonnddoollaattookk  
Nem egy megtanult szabály vagy jól felépített ideológia miatt élt 
vagyonközösségben az első keresztény gyülekezetek többsége. Átélték, 
megtapasztalták azt, hogy ha testvérként tekintenek egymásra, akkor  
mindannyian közelebb vannak Istenhez. A Káin és Ábel közötti irigység, 
féltékenység az emberek közötti gyűlölet ősképe; Káin testvérét is 
riválisának látta és el akarta pusztítani. A Krisztusban egymást 
testvérként meglátó keresztények éppen ellenkezőleg éltek, mindenüket 
megosztották a többiekkel és az volt a céljuk, hogy mindannyian az 
üdvösségre jussanak. Vajon ez csak az első keresztények sajátja volt, vagy 
mai utódokként mi is tudunk így egymásra tekinteni? Pelikán András 

 

Megáldottuk 
 Magyar András és Szerelem Adrienn testvéreink házasságkötését. 

Elhunyt 
 Grieszler Antalné született Steiner Éva testvérünk 75 éves korában. 

Temetése július 6-án, kedden 10.30-kor lesz a Szent Mihály-temetőben. 
 Pogáts János testvérünk 69 éves korában. 

Temetése július 9-én, pénteken 17.30-kor lesz temetőnkben. 
 



GGyyüü lleekkeezzeett ii   aallkkaallmmaaiinnkk  
• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni ötödik vasárnapon 8 órakor magyar,  
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. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Július 11-én, a Szentháromság ünnepe utáni hatodik vasárnapon 8 órakor 
magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet, 9 órakor német nyelvű istentisztelet. 
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a templomban – személyes áldással és 
csatlakozóan úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 
istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

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

• jeden Donnerstag, 17 Uhr: Wochenpredigt in der Kirche 

EEggyyéébb  hhiirrddeettéésseekk    
Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebook-oldalait.  

Magyar és német nyelven is folyamatosan hírt adunk  
gyülekezetünk életének fontos információiról. 

  
  

Temetőnk lejárt sírhelyeinek frissített táblázata megtalálható  
a templom főkapuja mellett kifüggesztve.     

  

Köszönjük a gyülekezetünk működéséhez adott támogatásokat. Várjuk az 
egyházfenntartói járulékot, mely befizethető személyesen pénztárunkban, 

internetes átutalással, vagy a perselypenz.hu oldalon kártyás fizetéssel. 

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. 27. szám. · Szerkesztette: Pelikán András 

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