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Gyülekezeti alkalmaink a héten 

 Ma, ötvened vasárnapon 8 órakor magyar,  
9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban áldozati gyűjtéssel, 10 órakor 
magyar nyelvű istentisztelet a templomban 
áldozati gyűjtésse l és csatlakozó úrvacsorával.  
15 órakor istentisztelet a szeretetotthonban.  
15 órakor istentisztelet Balfon.  
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

 Hétfőn 15 órakor bibliaóra a 
szeretetotthoháttérknban.  

 Szerdán 16 órakor „Forgatag” – játékos 
foglalkozás leendő elsősöknek a Hunyadi 
iskolában. 16.30-kor Kindergruppe a kisterem-
ben. 17 órakor énekkari próba a klubszobában. 
18 órakor bibliaóra a kisteremben. 

 Csütörtökön 16 órakor német nyelvű 
konfirmációi óra a kisteremben. 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor 
ifi/Jugendgruppe az ifiteremben. 

 Pénteken 15 órakor barkácskör a társalgóban. 
15.30-kor Glaubensgesprächskreis a klubszobá-
ban. 16.15-kor és 17 órakor magyar nyelvű 
konfirmációi órák a kisteremben.  

 

Gyülekezetünkben gyászfeldolgozó csoport indul. 
Szeretettel várjuk azokat, akik a közelmúltban vagy 
régebben vesztették el hozzátartozójukat és olyan 

támogató közösségre vágynak, ahol szabadon 
beszélhetnek veszteségükről.  

A 10 alkalmas foglalkozást 4-8 fős, zárt csoportban, 
kéthetente tartjuk. Az alkalmakon az Ige tükrében 

járjuk körül a veszteség témáját. Jelentkezni lehet a 
+36-20/824-24-75 telefonszámon vagy a 

kriszta@joob.org címen. 
 

 

Március 9. hétfő és 11. szerda között háromestés 
böjti evangélizációt tartunk a nagyteremben. 

Igét hirdet Ihász Beatrix esperes. 
Az alkalmak 18 órakor kezdődnek. 
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Istentiszteleteink 
Vasárnap: 

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

10 órakor magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával. 
9 órakor gyermek-istentisztelet a nagyteremben 

(párhuzamosan mocorgó alkalom a legkisebbeknek). 

15 órakor istentisztelet Balfon. 

15 órakor istentisztelet az evangélikus Szeretetotthonban. 

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

istentisztelet. 

Csütörtökön: 
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben 

(minden hónap 1. csütörtökön úrvacsorával). 

Minden héten 
Hétfőn: 

15 órakor bibliaóra a Szeretetotthonban. 

Szerdán: 
17 órakor énekkari próba a klubszobában. 

18 órakor bibliaóra a kisteremben. 

Csütörtökön: 
18 órakor ifi/Jugendgruppe az ifiteremben 

(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 
15 órakor barkácskör-Bastelkreis a társalgóban, 

18 órakor ifi/Jugendgruppe az ifiteremben, 
(heti váltásban a csütörtökivel). 

Elérhetőségeink 
Lelkészi Hivatal: hétköznap 8-12 h,  
Pénztár: hétfőtől csütörtökig 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 

XII. évf. 8. szám.  Szerkesztette: Dr. Garab József 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az 

evhirlev@gmail.com címen. 

„Azután maga mellé vette a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: Íme, 
felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a 

próféták az Emberfiáról megírtak (Lk 18,31) 
 

ÖTVENED VASÁRNAP 
 

 

2 0 2 0 .  f e b r u á r  2 3 .

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei  

 
De Lótnak is, aki Abrámmal ment, voltak juhai, marhái 

és sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy 

együtt lakjanak. Olyan sok volt a szerzeményük, hogy 
nem lakhattak együtt. Össze is vesztek Abrám jószágának 

a pásztorai Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még a 
kánaániak és a perizziek is ott laktak azon a földön. 

Azért Abrám ezt mondta Lótnak: Ne legyen viszály 

köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid 
között, hiszen rokonok vagyunk! Hát nincs előtted az 

egész ország? Válj el tőlem! Ha te balra tartasz, én 

jobbra megyek, ha te jobbra mégy, én balra térek. Ekkor 

Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke 

bővizű föld. Mert mielőtt elpusztította az ÚR Sodomát és 
Gomorát, egészen Cóarig olyan volt az, mint az ÚR 

kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész 

környékét választotta magának, és elindult Lót kelet felé. 
Így váltak el egymástól. Abrám Kánaán földjén lakott, 

Lót pedig a Jordán környékén levő városokban 
telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott. A sodomai 

férfiak pedig igen romlottak és vétkesek voltak az ÚR 

előtt. 
Az ÚR ezt mondta Abrámnak azután, hogy Lót elvált 

tőle: Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, 

ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az 
egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak 

adom örökre. Olyanná teszem utódaidat, mint a föld 
porát: aki meg tudja számolni a föld porát, az tudja 

megszámolni majd a te utódaidat is. Indulj hát, járd be 

ezt a földet széltében-hosszában, mert majd neked adom! 
Így vonult tovább Abrám a sátraival, és letelepedett 

Mamré tölgyesében, amely Hebrónban van, majd oltárt 
épített ott az ÚRnak.  (1Móz 13,5–18) 

mailto:kriszta@joob.org
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ÉBRESZTŐ GONDOLATOK 
Van, amikor fel kell áldoznunk vélt igazságunkat, 

érdekeinket. Mindezt Ábrahám mégsem csupán a 

békesség érdekében teszi. Ez a történet ugyanis a 

hit működését, hétköznapi megjelenését mutatja be. 

Nincs benne szó csodáról, csak emberek közötti 

viszályról és vagyonról. Mégis a hit működik 

ezekben a kérdésekben is: Lót csak azt látta, ami a 

szeme előtt volt. Ábrahám viszont Isten ígéretére 

tekintett, túllátott a láthatón, adódó lehetőségeken, 

mindenen, ami ideiglenes. Ez a túllátás a hit. A 

békességért hozott áldozata ezért a hit cselekedete 

volt, ami mindig megtérül. Isten is túllát azon, ami 

látható belőlünk, és a legnagyobb áldozatot hozza 

meg a békességünkért, értünk. Tóth Károly 

Megkereszteltük 
 Galavics Olivér és 
 Galavics Anita kistestvérünket. 

Eltemettük 
 Németh János Attila 78 évet élt 

testvérünket. 

Elbúcsúztattuk 
 Horváth Tiborné született Bendekovits 

Lujza 75 évet élt testvérünket és  

 Breuer Henrik 63 évet élt testvérünket. 

Egyéb hirdetés 
 

Gyülekezetünk önállóan dolgozni tudó, lehetőleg 
jogosítvánnyal rendelkező munkatársat keres 
gondnoki, karbantartói munkára, belvárosi 
épületeink és temetőnk gondozására, teljes 

állásban, vagy akár részfeladatok elvégzésére. 
Érdeklődni és jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet! 
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Idejében hirdetjük 
 Március 1-jén, a böjti idő 1. (Invocavit) 
vasárnapján 8 órakor magyar, 9 órakor német 
nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor 
gyermek-istentisztelet a nagyteremben.  
10 órakor „Tízórai” – lelki táplálék 
mindannyiunknak elnevezésű magyar nyelvű 
úrvacsorás istentisztelet a templomban.  
Aznap a templom előterében az istentiszteletek 
előtt és után ismét megtalálható az iratterjesztés. 
Szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait! 
15 órakor úrvacsorás istentisztelet a szeretetott-
honban. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 
istentisztelet a kórházkápolnában. 

 Március 2-án, hétfőn 15 órakor böjti 
istentisztelet a szeretetotthonban. 

 Március 3-án, kedden 17 órakor presbiteri 
ülés a kisteremben. 

 Március 4-én, szerdán 10 órakor baba-mama-
kör az ifiteremben. 17 órakor énekkari próba a 
klubszobában. 18 órakor bibliaóra a kisterem-
ben. 

 Március 5-én, csütörtökön 16 órakor német 
nyelvű konfirmációi óra a kisteremben.  
17 órakor úrvacsorás Wochenpredigt a 
nagyteremben. 18 órakor ifi/Jugendgruppe az 
ifiteremben. 19 órakor női imaóra a klubszobá-
ban. 

 Március 6-án, pénteken 15 órakor barkácskör 
a társalgóban. Péntektől vasárnapig magyar és 
német konfirmandusaink közös konfirmandus-
hétvégéje Révfülöpön.  

 Március 7-én, szombaton 17 órakor Balogh 
Lázár orgonaművész koncertje a templomban. 

 

Ismét jótékonysági ruhavásár lesz  
2020. március 14-én 8-tól 13 óráig  

A vásárhoz köszönettel fogadunk tiszta, jó állapotban 
levő ruhaneműket hétköznapokon 8 és 12 óra között a 

gyülekezeti házunk recepciójánál. 
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Deutschsprachige Gottesdienste 
und Gemeindeveranstaltungen 

ab 23. Februar 2020 

• Sonntag, 23. Februar, 9 Uhr  
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 26. Februar, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 27. Februar, 16 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 27. Februar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 27. Februar, 18 Uhr 
Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum 

• Freitag, 28. Februar, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Sonntag, 1. März, 9 Uhr  
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
sowie Mitgliedern der Kindergruppe, der 
deutschen Konfirmandengruppe und der 
Jugendgruppe. Musikalisch wirken mit: 
Gabica Varga, Boróka Varga, Luca Horváth, 
Olivér Orbán sowie Richard von Fuchs und 
Kati Németh. 

• Donnerstag, 5. März, 16 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 5. März, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 5. März, 18 Uhr (!) 
Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum 
(Wegen des Konfirmandenwochenendes 
vorverlegt.) 

• Freitag–Sonntag, 6.–8. März 
Konfirmandenwochenende in Révfülöp 

• Sonntag, 8. März, 9 Uhr  
Gottesdienst mit Walter Rossmann 

• Mittwoch, 11. März, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 


