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• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni 12. 
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 magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban – csatlakozó úrvacsorával.  
15 órakor istentisztelet Balfon. 15 órakor 
istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 
16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 

• Kedden 17 órakor presbitériumi ülés a 
kisteremben. 

• Szerdán 18 órakor bibliaóra a 
kisteremben. 

• Csütörtökön 15.45-kor tájékoztató a 
német konfirmációi csoportba 
jelentkezőknek és szüleiknek a kisteremben. 
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban. 
15.30-kor Glaubensgesprächskreis a lelkészi 
hivatalban. 17 órakor tájékoztató a magyar 
konfirmációi csoportokba jelentkezőknek és 
szüleiknek a kisteremben. 18 órakor ifi az 
ifiteremben. 
 

 

2022 októberében népszámlálást tartanak 
Magyarországon. A felekezeti hovatartozásra 

vonatkozó kérdésre nem lesz kötelező 
válaszolni. Fontos, hogy éljünk ezzel a 

lehetőséggel, egyházunk kéri, hogy valljuk 
meg evangélikusságunkat. Ezzel 

kapcsolatban a templom bejárataitól szórólap 
vihető el, kérjük, adják tovább evangélikus 

ismerőseiknek! 
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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 istentisztelet Balfon. 

15 órakor istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 

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 a nagyteremben 
(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 

15 órakor barkácskör−Bastelkreis a társalgóban, 

18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben 
(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 
XIV. évf. 35. szám. Szerkesztette: Dr. Major Tamás 

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

A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő 
mécsest nem oltja ki. (Ézs 42,3) 

Hírlevél 
2022. szeptember 4.  

Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap 

Amikor a filiszteus nekikészült, és egyre közeledett 
Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból 
a filiszteus elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, 
kivett belőle egy követ, a parittyájával elröpítette, 
és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő 
belefúródott a homlokába, és arccal a földre 
zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, 
bár csak parittyája és köve volt: legyőzte a 
filiszteust, és megölte, pedig még kard sem volt 
Dávidnál. (1Sám 17,48–50) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Dávid legyőzi Góliátot: az előre elképzelhetetlen 
diadal már túl megszokottá vált képe. Nem 
könnyű átéreznünk, mekkora diadal ez, mert 
közmondásosan emlegetjük. Éppen emiatt 
vagyunk sokszor csalódottak, amikor a mi 
életünkben nem teljesül valami, ami amúgy a mi 
erőnkön felüli erővel lenne csak megoldható. 
Pedig Dávid és Góliát történetében ott van a mi 
csalódottságunk megértésének a kulcsa is. Isten 
tesz csodát Dávid által, egyedül az ő független 
akaratából. Hiába várná Izrael, hogy a 
filiszteusokat valaki legyőzze, ez nem az ő 
vágyukból, hanem Isten akaratából történik meg. 
Isten akarata viszont tényleg csodásan át tudja 
írni a lehetőségeket. Egyetlen kővel, kard nélkül 
is legyőzötté tud válni egy hatalmas, fenyegető 
ellenség. És a mi életünkben is mindez valósággá 
lehet, más módokon, persze. A csoda viszont 
akkor is csoda marad, és nem elvárható 
kimenetel. Isten akarata válik a cselekvés 
alapjává. Pelikán András 

https://sopron.lutheran.hu/
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Megkereszteltük  
 Horváth Emily, 

 Bokor Vivien, 

 Major Vencel Péter és 

 Gyurasics Miron kistestvérünket. 

Elhunyt 
 Gradt Erzsébet testvérünk 99 éves 

korában. Temetése szeptember 10-én, 
szombaton 11 órakor lesz temetőnkben. 
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2022 szeptemberében újra konfirmációi 
csoportok indulnak gyülekezetünkben, amikbe 
szeretettel hívjuk a 7. évfolyamot elkezdő vagy 

nagyobb fiatalokat. 

A német csoport alkalmai várhatóan 
csütörtök délután lesznek. Jelentkezni 
szeptember elejéig lehet Holger Manke 

lelkésznél. Az első tájékoztató szeptember 8-
án, csütörtökön 15.45-kor lesz a kisteremben. 

Magyar nyelven két csoportot tervezünk 
indítani. Az alkalmakat péntekenként tartjuk, 
az egyik csoport számára 16.15-től 17.15-ig, a 
másik csoport számára 17 órától 18 óráig. Az 
első tájékoztató szeptember 9-én, pénteken 

17 órakor kezdődik a kisteremben, ekkor lehet 
jelentkezni is. További részletekkel kapcsolat-

ban dr. Tóth Károly lelkészt lehet keresni. 
 

 

 

Ezekben a hetekben újraindulnak hétközi 
alkalmaink. Szeretettel hívunk mindenkit, 
kapcsolódjanak be a gyülekezeti csoportok 

működésébe! 
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• Szeptember 11-én, a Szentháromság ünnepe 
utáni 13. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor német 
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban.  
9 órakor tanévkezdő gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással és 
csatlakozó teaházzal. 10 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban – személyes igei 
áldással és csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor 
istentisztelet Balfon. 15 órakor úrvacsorás 
istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban.  
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Szeptember 12-én, hétfőn 20 órakor nős-
lénykör (férfi beszélgetőkör) a klubszobában. 

• Szeptember 14-én, szerdán 16.30-kor 
Kindergruppe a gyülekezeti házban. 18 órakor 
bibliaóra a kisteremben. 

• Szeptember 15-én, csütörtökön 15.45-kor 
német nyelvű konfirmációi óra a kisteremben. 
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben.  
18 órakor ifi az ifiteremben. 19 órakor női 
imaóra a klubszobában. 

• Szeptember 16-án, pénteken 16.15-kor és 17 
órakor magyar nyelvű konfirmációi órák a 
kisteremben. 18 órakor ifi az ifiteremben. 

• Szeptember 17-én, szombaton 8 és 12 óra 
között jótékonysági ruhavásár a nagyterem-
ben. 9.30-kor Fifi (fiatal ifi) a klubszobában. 

• Szeptember 18-án, a Szentháromság ünnepe 
utáni 14. vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor német 
nyelvű istentisztelet a templomban – csatlakozó-
an Kirchenkaffee a kisteremben. 9 órakor erdei 
gyerek-istentisztelet a Szalamandra-tónál.  
10 órakor magyar nyelvű úrvacsorás istentiszte-
let a templomban. 15 órakor úrvacsorás 
istentisztelet Balfon. 15 órakor istentisztelet a 
Fabricius szeretetotthonban. 
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ab 4. September 2022 

• Sonntag, 4. September, 9 Uhr 
Gottesdienst zum Beginn des Schul- und 
Arbeitsjahres mit Pfr. Holger Manke sowie 
Kindern und Jugendlichen aus der Gemeinde, 
die mit Lesungen und Musik mitwirken. 

• Donnerstag, 8. September, 15.45 Uhr 
1. Treffen der neuen deutschen Konfir-
manden und deren Eltern im Gemeindehaus 

Jugendliche, die sich heuer der deutschsprachi-
gen Vorbereitung auf die Konfirmation 
anschließen möchten, sind herzlich eingeladen, 
sich bis zum 8. September bei Pfr. Holger Manke 
(homanke@gmail.com) zu melden. 

• Donnerstag, 8. September, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 9. September, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 
Nächste Termine: 23. Sept., 14. Okt. 

• Freitag, 9. September, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 
Nächste Termine: 15. Sept., 23. Sept., 29. Sept. 

• Sonntag, 11. September, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 14. September, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 
Nächster Termin: 28. Sept., 12. Okt. 

• Donnerstag, 15. September, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal 

• Donnerstag, 15. September, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

mailto:homanke@gmail.com

