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• A pünkösd előtti szombaton 10 órakor 
magyar nyelvű konfirmációi istentisztelet a 
templomban. 

• Pünkösdvasárnap 8 órakor magyar nyelvű  
istentisztelet a templomban. 9 órakor német nyelvű 
konfirmációi istentisztelet a templomban. 
10.15-kor és 11.30-kor magyar nyelvű konfirmáci-
ói istentisztelet a templomban.  
15 órakor istentisztelet Balfon. 16.15-kor 
istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Pünkösdhétfőn 8 és 10 órakor magyar, 
9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 

• 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 
 

 
 

Napközi gyermektáborunk tervezett időpontja: 
2021. június 21–25. 

A téma bibliai foglalkozások megismerése lesz.  

 

 
 

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 
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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. 

 

MM II NN DD EE NN   HHÉÉTT EE NN   
Szerdán: 

18 órakor bibliaóra a kisteremben. 

 

EE lléé rr hh ee ttőő sséégg ee ii nn kk 
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. 21. szám  Szerkesztette: Dr. Major Tamás 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri  

az evhirlev@gmail.com címen. 

 

Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én 
lelkemmel! – mondja a Seregek URa. (Zak 4,6) 

Hírlevél 
2021. május 23.  

Pünkösd ünnepe 

Megdöbbentek mindnyájan, és tanácsta-

lanul kérdezgették egymástól: Mi akar ez 

lenni? Mások azonban gúnyolódva 

mondták: Édes bortól részegedtek meg. 

Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, 

felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: 

Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden 

lakója! Figyeljetek szavaimra, és tudjátok 

meg, mit jelent mindez! Mert nem 

részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, 

hiszen a nap harmadik órája van, hanem 

ez az, amiről Jóel így prófétált: „Az utolsó 

napokban, így szól az Isten, kitöltök 

Lelkemből minden halandóra. Fiaitok és 

leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok 

látomásokat látnak, véneitek pedig 

álmokat álmodnak; még szolgáimra és 

szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a 

napokban Lelkemből, és ők is prófétál-

nak.” (ApCsel 2,12–18) 

http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2021-punkosd-pfingsten.pdf
http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2021-punkosd-pfingsten.pdf
https://sopron.lutheran.hu/irasaink/igehirdetes
https://sopron.lutheran.hu/irasaink/iras
https://www.facebook.com/evsopron
https://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron
https://www.youtube.com/channel/UCyR7-JVqaIJRS11Ql02gU_A
https://bit.ly/2PVV0QS
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com


– 2 – 

ÉÉbb rree sszz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Mi akar ez lenni? Ezt kérdezte az összegyűlt 

tömeg az első pünkösdkor, látva a különleges 

jeleket, hallva Jézus tanítványainak szavát. 

Nem értették, mi történik. Mi akar ez lenni? 

Kérdezik ma is sokan pünkösd ünnepével és a 

Szentlélekkel kapcsolatban egyaránt. 

Péter apostol válaszolt az első pünkösdön 

összegyűlteknek, és válaszol ma is, nekünk. Mi 

történik most? Isten ígérete teljesedik. Ez az 

ígéret egyrészt az Istennel való közvetlen 

kapcsolatot jelenti, a korábbi prófétákhoz 

hasonló kiváltságos helyzetet. Azt, hogy Isten 

önmagát adja nekünk. Másrészt szól az ígéret 

falak leomlásáról, az emberek közötti 

különbségek elválasztó szerepének megszűné-

séről. Azaz: közösség létrejöttéről. 

Miénk ez az ígéret, rajtunk teljesíti Isten. 

Tóth Károly 

 

Elhunyt 
  Németh Győzőné született Leyrer Veronika 

testvérünk 92 éves korában.  
Temetése május 26-án, szerdán 11 órakor lesz 
temetőnkben. 
 

 Várfalvi Andrásné született Braun Erzsébet 
Magdolna testvérünk 92 éves korában.  
Temetése Mezőberényben lesz. 
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• Május 30-án, Szentháromság ünnepén 8 órakor 
magyar, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban áldozati gyűjtéssel. 9 órakor 
szabadtéri gyermek-istentisztelet a gyülekezeti 
ház előtt (eső esetén a nagyteremben). 10 órakor 
magyar nyelvű istentisztelet a templomban 
áldozati gyűjtéssel és csatlakozóan hősök napi 
megemlékezéssel. 15 órakor istentisztelet Balfon. 

• Június 1-jén, kedden 17 órakor presbiteri ülés 
a nagyteremben. 

• Június 2-án, szerdán egyházmegyei közgyűlés 
Rábaszentandráson. 

• Június 3-án, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Június 6-án, a Szentháromság ünnepe utáni  
1. vasárnapon 8 és 10 órakor magyar, 9 órakor 
német nyelvű istentisztelet a templomban.  
9 órakor szabadtéri gyermek-istentisztelet a 
gyülekezeti ház előtt (eső esetén a nagyteremben). 
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 
istentisztelet a kórházkápolnában. 
 

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 istentiszteleteken nem 

lehetséges az úrvacsoravétel, rövidített 
liturgiával zajlanak ezek az alkalmaink. Hétközi 

alkalmaink még továbbra is szünetelnek. 
 

Köszönjük a gyülekezetünk működéséhez adott 
támogatásokat. Várjuk az egyházfenntartói 

járulékot, mely befizethető személyesen 
pénztárunkban, internetes átutalással, vagy a 

perselypenz.hu oldalon kártyás fizetéssel. 
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ab 23. Mai 2021 

• Pfingstsonntag, 23. Mai, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Konfirmation der de-
utschen Konfirmanden 
mit Pfr. Holger Manke in der Kirche. 
Musikalisch wirken mit: Zsombor Körmendy, 
Boróka Varga, Gabica Varga, Luca Horváth und 
Oskar Aizenpreisz 

• Pfingstmontag, 24. Mai, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
in der Kirche. 

• Donnerstag, 27. Mai, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 
im Gemeindesaal 

• Sonntag, 30. Mai, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
in der Kirche. 

• Donnerstag, 3. Juni, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 
im Gemeindesaal 

• Sonntag, 6. Juni, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 
in der Kirche. 

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

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

 

Die deutschsprachigen Online-Gottesdienste 
aus der Zeit März/April 2021 finden sich hier: 

https://bit.ly/2PVV0QS 

 

Zu Pfingsten 2021 werden folgende Jugendliche 
in deutscher Sprache konfirmiert: 

Hédi Amrein, Nelli Friedrich, Gellért Grieszler, 
Florian Jakab, Bálint Lankovics, Máté Lankovics, 

Kata Szabó, Vivien Tóth und Viktória Wilfing. 
Wir wünschen ihnen Gottes reichen Segen! 

https://perselypenz.lutheran.hu/
https://bit.ly/2PVV0QS

