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• Ma, vasárnap, a reformáció ünnepén 8 órakor 
magyar nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentiszte-
let a templomban – áldozati gyűjtéssel. 9 órakor 
gyerek-istentisztelet a nagyteremben – mocorgó 
foglalkozással, majd családi délelőtt teaházzal, 
bábelőadással, kézműveskedéssel, aszfaltrajzolás-
sal és játékos gyerekfeladatokkal. 10 órakor 
magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet a 
templomban – áldozati gyűjtéssel. 15 órakor 
istentisztelet Balfon. Kérjük, figyeljenek arra, hogy 
ma hajnalban egy órával kell visszaállítani az 
órákat. 

• Hétfőn 17 órakor magyar nyelvű áhítat a balfi 
temetőben. 18 órakor magyar nyelvű áhítat a 
soproni evangélikus temetőben. 

• Kedden 17 órakor presbitériumi ülés a 
kisteremben. 

• Szerdán 10 órakor baba-mama kör az 
ifiteremben. 18 órakor bibliaóra a kisteremben. 

• Csütörtökön 15.45-kor német nyelvű 
konfirmációi óra a kisteremben. 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 19 órakor női 
imaóra a klubszobában. 

• Pénteken 15 órakor barkácskör a társalgóban. 
15.30-kor Glaubensgesprächs-kreis a lelkészi 
hivatalban. 16.15-kor és 17 órakor magyar nyelvű 
konfirmációi órák a kisteremben. 18 órakor ifi az 
ifiteremben. 

• Szombaton délelőtt a Kindergruppe 
kirándulása, találkozás 9.15-kor a Lackner Kristóf 
utcai buszmegállóban. 
 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a Christophoros 
reformációi száma, elvihető az istentiszteletekről, 

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

reformacio-reformation.pdf 
 

Istentiszteleteinken a maszkviselést egyelőre nem 
tesszük kötelezővé, de a héten megjelent püspöki 
körlevéllel összhangban ajánljuk. Kérjük továbbá, 

hogy csak minden második padba üljenek. 
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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 nagyteremben – 
mocorgó foglalkozással. 

15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon. 
16 órakor istentisztelet: 

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

Csütörtökön: 

17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben  
(minden hónap utolsó csütörtökén úrvacsorás). 
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Szerdán: 

18 órakor bibliaóra 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). 
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Lelkészi hivatal: hétköznap 8–12 h,  
Pénztár: hétfőtől csütörtökig 8–12 h 

Sopron, Színház u. 27.  tel.: 99/523-002  
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. 44. szám. Szerkesztette: Deák Adrienn. 

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

Más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki 
Jézus Krisztus.” (1Kor 3,11) 

Hírlevél 
 

2021. október 31.  
reformáció 

Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt 
össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni 
kezdett, de először csak a tanítványaihoz: 
Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a 
képmutatástól! Nincsen olyan rejtett dolog, amely 
le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne 
tudódnék. Ezért tehát amit a sötétségben 
mondtatok, azt napvilágnál fogják hallani, és amit 
fülbe súgva mondtatok a belső szobában, azt a 
háztetőkről fogják hirdetni. Nektek, barátaimnak 
mondom: Ne féljetek azoktól, akik megölik a 
testet, de azután többé nem árthatnak. 
Megmondom nektek, kitől féljetek: attól féljetek, 
akinek azonfelül, hogy megöl, arra is van hatalma, 
hogy a gyehennára vessen. Bizony mondom 
nektek: tőle féljetek! Ugye, öt verebet adnak két 
fillérért, de Isten egyről sem feledkezik meg 
közülük. Nektek pedig még a hajatok szála is mind 
számon van tartva. Ne féljetek, ti sok verébnél 
értékesebbek vagytok! Mondom nektek: ha valaki 
vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is 
vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig 
megtagad engem az emberek előtt, azt én is 
megtagadom az Isten angyalai előtt. Ha valaki az 
Emberfia ellen szól valamit, annak megbocsátta-
tik, de aki a Szentlelket káromolja, annak nem 
bocsáttatik meg. Amikor a zsinagógákba, a 
hatóság és a felsőbbség elé hurcolnak titeket, ne 
aggódjatok amiatt, hogyan vagy mivel 
védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a 
Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket 
arra, amit mondanotok kell.  (Lk 12,1–12) 

http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2021-reformacio-reformation.pdf
http://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2021-reformacio-reformation.pdf
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Jézus ma úgy fordul hozzánk, hogy barátainak 
nevez bennünket. Ebben a jézusi megszólításban 
jelen van a Luther által újra felfedezett, a neki 
örömöt és lelki békességet jelentő bizalmi 
viszony Isten és ember között. Mit jelent ez a 
bensőséges kapcsolat? Jézus megszabadítja 
barátait a képmutatástól, azaz felszámolja a 
belső és a külső közötti kettősséget. Jézus 
felszabadítja barátait a félelmek uralma alól is, 
hogy ne rettegjünk emberektől vagy a jövőtől. 
Jézus késszé teszi a barátait a hitvallásra, 
ahogyan 1521-ben Luther esetében történt a 
wormsi birodalmi gyűlésen. Jézus barátai nem 
emberek, akár reformátorok követői, hanem a 
Szentlélek tanítványai, ő von minket élő 
kapcsolatba az Úrral.                         dr. Tóth Károly
  

Megkereszteltük  
 Németh-Asbóth Flóra és 

 Puskás Zsombor kistestvérünket. 

Eltemettük  
 Farkas János 81 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Mészáros Gyuláné született Szántó Katalin 

testvérünk 85 éves korában.  
Temetése november 5-én, pénteken 10.30-
kor lesz a Szent Mihály-temetőben. 

 Farkas Katalin testvérünk 51 éves korában. 
Temetése november 5-én, pénteken 14 
órakor lesz temetőnkben. 

 Tóth Ervin testvérünk 53 éves korában. 
Temetése november 6-án, szombaton 11 
órakor lesz temetőnkben. 
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• November 7-én, a Szentháromság ünnepe 
utáni utolsóelőttit megelőző (ítélet) vasárnapon 
8 órakor magyar nyelvű úrvacsorás 
istentisztelet a templomban. 9 órakor német 
nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor 
gyerek-istentisztelet a nagyteremben – mocorgó 
foglalkozással. 10 órakor „Tízórai” – lelki 
táplálék mindannyiunknak címmel magyar 
nyelvű úrvacsorás, új zenés istentisztelet a 
templomban – a Kalimba Gyerekgospelkórus 
énekével. Délelőtt iratterjesztés a templom 
előterében. 15 órakor jótékonysági séta 
temetőnkben. 15 órakor istentisztelet Balfon. 
16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 

• November 8-án, hétfőn 20 órakor 
nőslénykör (férfi beszélgetőkör) a 
klubszobában. 

• November 10-én, szerdán 18 órakor 
bibliaóra a kisteremben. 

• November 11-én, csütörtökön  
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben.  
18 órakor ifi az ifiteremben. 

• November 12-én, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 

• November 13-án, szombaton 9.30-kor Fifi 
(fiatal ifi) a kisteremben. 

• November 14-én, a Szentháromság 
ünnepe utáni utolsóelőtti (reménység) 
vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor német 
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban. 9 
órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben – 
mocorgó foglalkozással és csatlakozó teaházzal. 
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban – személyes áldással és csatlakozó 
úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 
órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

– 4 –  

DDeeuutt sscchh sspprr aacchh iigg ee  GGoo tttt ee ssddiiee nnss ttee   

uunndd  GGeemm eeiinndd eevv ee rraann ss ttaa ll ttuunnggeenn  

ab 31. Oktober 2021 

• Sonntag, 31. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst zum Reformationstag 
mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 4. November, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 4. November, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 5. November, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Freitag, 5. November, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

• Samstag, 6. November 
Ausflug der Kindergruppe, der Mitglieder 
der „Kibiwo” und der deutschen Konfirman-
den 
Treffen um 9.15 Uhr an der Bushaltestelle 
Lackner K. u. (Abfahrt des Busses Nr. 3 in 
Richtung Brennberg), Rückkunft: 14.30 Uhr 

• Sonntag, 7. November, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 11. November, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Pfarramt 

• Donnerstag, 11. November, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 11. November, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

Musikalischer Advent 2021 
Am Freitag, 3. Dezember 2021 soll um 17 Uhr 

der „Musikalische Advent“ stattfinden – 
im Idealfall im Gemeindehaus, möglicherweise 

aber in der Kirche. 

Christophoros 
Der neue Christophoros ist erschienen, liegt zum 
Mitnehmen aus und kann über unsere Homepage 

sopron.lutheran.hu online erreicht werden. 


