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• A Szentháromság ünnepe utáni  
2. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű,  
9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban. 9 órakor tanévzáró gyermek-
istentisztelet a gyülekezeti ház előtt (eső 
esetén a nagyteremben) – csatlakozó 
teaházzal. 10 órakor magyar nyelvű 
úrvacsorás istentisztelet a templomban. 
15 órakor istentisztelet Balfon.  
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 
 
 

Köszönjük a gyülekezetünk működéséhez 
adott támogatásokat. Várjuk az 

egyházfenntartói járulékot, mely befizethető 
személyesen pénztárunkban, internetes 

átutalással, vagy a perselypenz.hu oldalon 
kártyás fizetéssel. 

  

Templomi jelenléti istentiszteleteinken még 
kérjük a távolságtartást és maszkviselést. 

Úrvacsoravételre minden héten másik 
istentiszteleten kínálunk lehetőséget: 

kiskelyhekkel vagy 
a lelkész által bemártott ostyával. 

 

 
 

Napközi gyermektáborunk időpontja: 
2021. június 21–25. 

A téma bibliai mesterségek megismerése lesz.  
Várjuk a jelentkezéseket! 
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Vasárnap: 

a templomban 8 órakor magyar istentisztelet, 
9 órakor német istentisztelet,  

10 órakor magyar istentisztelet 
csatlakozó úrvacsorával. 

9 órakor gyerek-istentisztelet a gyülekezeti ház 
előtt (eső esetén a nagyteremben). 

 
15 órakor istentisztelet Balfon. 

 
16 órakor istentisztelet: 

a hónap 1. vasárnapján a kórházkápolnában, 
a hónap 2. és 4. vasárnapján Fertőszentmiklóson. 

 

Csütörtökön: 

17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 
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Lelkészi Hivatal, Iroda, Pénztár: hétköznap 8-12 h,  
Sopron, Színház u. 27.  tel.: 99/523-002 (fax -003)  

honlap:     sopron.lutheran.hu 
e-mail:    sopron@lutheran.hu 

Számlaszámunk, amelyre az  
egyházfenntartói járulék átutalással (akár 

rendszeres átutalási megbízással) is fizethető:  
OTP 11737083-20006895 

XIII. évf. 24. szám  Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr. 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri  

az evhirlev@gmail.com címen. 

Jézus Krisztus mondja: „Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan, akik megfáradtatok és 

meg vagytok terhelve, és én megnyugvást 
adok nektek.” (Mt 11,28) 

Hírlevél 
2021. június 13.  

Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap 

Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, 

hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz, akik a 

sötétséget világosságnak, a világosságot 

pedig sötétségnek mondják, akik azt 

állítják a keserűről, hogy édes, az édesről 

pedig azt, hogy keserű! Jaj azoknak, akik 

bölcseknek képzelik magukat, és 

magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, 

akik a borivásban hősök, és vitézek az 

italok keverésében, akik vesztegetésért 

igaznak mondják ki a bűnöst, de az 

igazaknak elvitatják az igazát. Ezért 

ahogyan a tarlót megemésztik a 

lángnyelvek és a széna összeroskad a 

tűzben, úgy korhad el gyökerük. Viráguk 

elszáll, mint a por, mert megvetik a 

Seregek Urának tanítását, és utálják 

Izráel Szentjének beszédét. (Ézs 5,20–24) 
 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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„Jaj annak, aki…” – a mondatot talán mi is 
könnyedén tudnánk folytatni, ha mások iránti 
indulataink lesznek úrrá rajtunk. De ez nem 
helyes. „Jaj nekünk…” – így is olvashatjuk az 
ószövetségi figyelmeztetést, tanítást. Nem 
érdemes ugyanis nagyon mások felett ítéletet 
mondanunk, pláne bosszút forralnunk, hiszen 
Isten akaratával szemben oly sokszor teszünk 
mi is lépéseket vagy kijelentéseket, hogy a fent 
idézett mondatok egyike-másika nagyon is 
ránk illik. Okosnak és bölcsnek képzeljük 
magunkat, miközben a sötétet világosnak, a 
keserűt édesnek mondjuk. Alázat és hit, e kettő 
tud segítségünkre lenni, hogy ne minket 
emésszen a tűz, Isten szavának ereje. 

Pelikán András 
 

Megkereszteltük  
 Horváth-Lukics Levente és 

 Horváth Kevin kistestvérünket.  

Megáldottuk  
 Bruckner Nándor és Nagy Dorottya 

testvérünk házasságkötését. 

Eltemettük  
 Kiss Csilla 56 évet élt testvérünket és 

 Grund Ferencné született Weiszbeck Irén 90 

évet élt testvérünket. 
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Gyülekezeti újságunk, 
a Christophoros pünkösdi száma elvihető a 

kijáratoktól, letölthető honlapunkról: 
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2021-

punkosd-pfingsten.pdf 
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• Június 20-án, a Szentháromság ünnepe 

utáni 3. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 

istentisztelet a templomban, 9 órakor német 

nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templom-

ban, 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 

templomban – csatlakozóan úrvacsorával. 

15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon  

• Június 21-étől 25-éig napközi gyermektá-

bor. 

• Június 24-én, csütörtökön 17 órakor 

Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Június 26-án, szombaton a Múzeumok 

éjszakája keretében:  

Kiállításunk 17 és 22 óra között látogatható. 

17.30-kor Hutkainé Burián Zsófia és dr. Krisch 

András előadása Fordulópontok az evangélikus 

gyülekezet életében címmel.  

18.30-kor Winkler Barnabás tárlatvezetése a 

Mühl Aladár festménykiállításban.  

A kulturális felfrissülés mellé gyűjteményünk 

fröccsöket is ajánl. 

• Június 27-én, a Szentháromság ünnepe 

utáni 4. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű,  

9 órakor német nyelvű istentisztelet a 

templomban – áldozati gyűjtéssel. 9 órakor 

táborzáró gyermek-istentisztelet a gyülekezeti 

ház előtt (eső esetén a nagyteremben).  

10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 

templomban – áldozati gyűjtéssel, 

csatlakozóan úrvacsorával. 15 órakor 

istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet 

Fertőszentmiklóson. 
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ab 13. Juni 2021 

• Sonntag, 13. Juni, 9 Uhr 
Gottesdienst zum Ende des Schul- und 
Arbeitsjahres mit Pfr. Holger Manke und 
den Teilnehmern der Kinderbibelwoche in der 
Kirche. Zudem wird der Preis unserer 
Kirchengemeinde für in unserer Gemeinschaft 
engagierte Abiturienten überreicht. 
Es musizieren Gabica Varga und Luca Horváth. 

 

Mit dem Gemeindepreis für Abiturienten 
werden am 13. Juni heuer folgende engagierte  
Jugendliche ausgezeichnet: Dóri Ábrahám, Lilla 

Brandt, Jázmin Jakab, Krisztina Kreisz, Lili Varga. 
Herzlichen Dank für all Euer Engagement! 

 

• Sonntag, 13. Juni – Freitag, 18. Juni 
Kinderbibelwoche 

• Donnerstag, 17. Juni, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 
im Gemeindesaal 

• Sonntag, 20. Juni, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke in der Kirche 

• Donnerstag, 24. Juni, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 
im Gemeindesaal 

• Sonntag, 27. Juni, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
in der Kirche 

• Donnerstag, 1. Juli, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke im Gemeindesaal 

 

Der Christophoros (Pfingsten 2021) ist 
erschienen und findet sich auch online: 

http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/
2021-punkosd-pfingsten.pdf 
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