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Gyülekezeti alkalmaink a héten

Istentiszteleteink

• A

Szentháromság
ünnepe
utáni
1. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű
úrvacsorás istentisztelet a templomban.
9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor szabadtéri gyermek-istentisztelet
a gyülekezeti ház előtt (eső esetén a nagyteremben). 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a
templomban csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor
istentisztelet Balfon. 16 órakor úrvacsorás
istentisztelet a kórházkápolnában.

• Szerdán 18 órakor bibliaóra a nagyteremben.
• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a
nagyteremben.
Megjelent gyülekezeti újságunk,
a Christophoros pünkösdi száma.
Elvihető a kijáratoktól, letölthető honlapunkról:
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2021
-punkosd-pfingsten.pdf
Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és
Facebook-oldalait.
Magyar és német nyelven is folyamatosan hírt
adunk gyülekezetünk életének fontos
információiról.
sopron.lutheran.hu/irasaink/igehirdetes
sopron.lutheran.hu/irasaink/iras
facebook.com/evsopron
facebook.com/evang.gemeinde.sopron
youtube.com/channel/UCyR7-JVqaIJRS11Ql02gU_A
https://bit.ly/2PVV0QS

Vasárnap:
a templomban 8 órakor magyar istentisztelet,
9 órakor német istentisztelet,
10 órakor magyar istentisztelet.
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 templomban.

Minden héten
Szerdán:
18 órakor bibliaóra a kisteremben.

Elérhetőségeink
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. 23. szám Szerkesztette: Dr. Garab József
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri
az evhirlev@gmail.com címen.

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
2021. június 6.
Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap

Ti süketek, halljatok! Ti vakok, nézzetek föl, és
lássatok! Van-e olyan vak, mint az én szolgám,
és olyan süket, mint követem, akit küldök? Van-e
olyan vak, mint az én megbízottam, olyan vak,
mint az ÚR szolgája? Sokat láttál, de nem
ügyeltél rá, nyitva volt a füled, mégsem
hallottál. Igazsága érdekében akart az ÚR nagy
és felséges tanítást adni. (Ézs 42,18–21)

Ébresztő gondolatok

Nem látja Isten, mi történik velem? Sokaknak
van hasonló kérdése, úgy érzik, mintha Isten vak
lenne a nehézségeikre, süket lenne az imáikra.
Isten valóban beszél vakságról és a süketségről,
csak másféle értelemben. Ő nagyon is törődik
bajainkkal, figyel ránk. Sőt, megszólít minket és
cselekszik értünk. Félelmünk, kétségeink oka
nem Isten vaksága, hanem a miénk. Túlságosan
keménynek tűnhet Isten szava arról, hogy
vaknak bélyegez minket. Pedig ott van benne az
örömhír: Ha elhagyottnak érezzük magunkat,
annak nem az az oka, hogy Isten nem végzi
szabadításunkat. Csak az, hogy mi nem vesszük
észre. A mi Urunk a vakokat látásra, a süketeket
hallásra hívja. Nem kilátástalanságunkat akarja
ezzel
kigúnyolni,
hanem
gyógyítóként
mutatkozik be. Ő tud világosságot gyújtani
életünkben.
Tóth Károly
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Megkereszteltük
 Gyuricza Bálint és
 Farkas Mátyás kistestvérünket.

Elhunyt
 Kiss Csilla testvérünk 56 éves korában.
Temetése június 11-én, pénteken 14 órakor
lesz a temetőben.
 Fiedler Nándor testvérünk 76 éves korában.
Temetése június 12-én, szombaton 11 órakor
lesz temetőnkben.

Egyéb hirdetések
Templomunk átfogó felújításának
munkálataihoz presbitériumunk döntése alapján
a felmérési tervek elkészítésével nekifogunk.
A közeljövőben előfordulhat, hogy a felmérési
tervek elkészítéséhez szükséges munkák nyomait
találhatjuk a templomban.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy templomunk
megújuljon, így kérjük gyülekezeti tagjaink
türelmét és a megújulásért való imádságot.
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Idejében hirdetjük
• Június 13-án, a Szentháromság ünnepe

utáni 2. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű
istentisztelet a templomban, 9 órakor német
nyelvű tanévzáró istentisztelet a templomban,
9 órakor tanévzáró gyermek-istentisztelet a
gyülekezeti ház előtt (eső esetén a nagyteremben) – csatlakozóan teaházzal, 10 órakor
magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet a
templomban. 15 órakor istentisztelet Balfon.
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson.
• Június 17-én, csütörtökön 17 órakor
Wochenpredigt a nagyteremben.
• Június 20-án, a Szentháromság ünnepe
utáni 3. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű
istentisztelet a templomban, 9 órakor német
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban, 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a
templomban – csatlakozóan úrvacsorával.
15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon.
Templomi jelenléti istentiszteleteinken továbbra
is be kell tartanunk a korlátozásokat: a
templomban kizárólag a távolságtartás
betartásával, a kézfertőtlenítő használatával, az
orrot és szájat elfedő maszk viselésével van
lehetőség jelen lenni. Az úrvacsoravételre
hamarosan újra lehetőség lesz a kis kelyhek
használatával vagy bemártással.
Napközi gyermektáborunk tervezett időpontja:
2021. június 21–25. A téma bibliai mesterségek
megismerése lesz. Várjuk a jelentkezéseket!

–4–

Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
ab 06. Juni 2021
• Freitag–Sonntag, 4.–6. Juni
Konfirmandenwochenende in Révfülöp

• Sonntag, 6. Juni, 9 Uhr
Gottesdienst mit Gertraud Winter
in der Kirche.
• Donnerstag, 10. Juni, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
im Gemeindesaal
• Sonntag, 13. Juni, 9 Uhr
Gottesdienst zum Ende des Schul- und
Arbeitsjahres mit Pfr. Holger Manke und
den Teilnehmern der Kinderbibelwoche
in der Kirche
• 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
Darin u.a. Interviews mit
Ágoston Frank und Zsombor Körmendy

