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Gyülekezeti alkalmaink a héten 

• Ma, a böjti idő 1. vasárnapján 8 órakor ma-
gyar, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban, 9 órakor gyermek-istentisztelet a 
nagyteremben. 10 órakor „Tízórai” – lelki táp-

lálék mindannyiunknak elnevezésű magyar 
nyelvű, úrvacsorás istentisztelet a templomban.  
Aznap a templom előterében az istentiszteletek 
előtt és után ismét megtalálható az iratterjesz-
tés. Szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait! 
15 órakor úrvacsorás istentisztelet a szeretetott-
honban. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 óra-
kor istentisztelet a kórházkápolnában. 

• Hétfőn 15 órakor böjti istentisztelet a Szere-
tetotthonban.  

• Kedden 17 órakor presbiteri ülés a kisterem-
ben. 

• Szerdán 16 órakor baba-mama kör az ifite-
remben, 17 órakor énekkari próba a klubszobá-
ban. 18 órakor bibliaóra a kisteremben. 

• Csütörtökön 17 órakor úrvacsorás Wochen-

predigt a nagyteremben. 18 órakor ifi/Ju-

gendgruppe az ifiteremben, 19 órakor női ima-

óra a klubszobában. 

• Pénteken 15 órakor barkácskör a társalgó-
ban. Péntektől vasárnapig konfirmandus-hét-

vége Révfülöpön. 

• Szombaton 17 órakor Balogh Lázár orgona-

művész koncertje a templomban. 

 

Március 9. hétfő, 10. kedd és 11. szerdai napokon 
háromestés böjti evangelizációt tartunk  

a nagyteremben  
„Amint a mennyben, úgy a földön is” címmel. 

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 (párhu-

zamosan 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. 

Hétfőn: 
15 órakor böjti istentisztelet a Szeretetotthonban. 

Csütörtökön: 
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben 

(minden hónap 1. csütörtökén úrvacsorával). 

Minden héten 
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. 9. szám.  Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr. 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az 

evhirlev@gmail.com címen. 

„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.” 
(1Jn 3,8b) 

 

A BÖJTI IDŐ 1. VASÁRNAPJA (INVOCAVIT) 

 

 

2 0 2 0 .  m á r c i u s  1 .

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei  

 

Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, 

mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet ko-

ronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretők-

nek. Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: „Is-

ten kísért engem”, mert Isten a gonosztól nem 

kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosz-

szal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és 

csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság 

megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve 

halált nemz.  (Jak 1,12–15) 

ÉBRESZTŐ GONDOLATOK 
Nehéz küzdelmet folytatunk a minket korlátozó, 
romlásba vivő körülményekkel – sokszor így 
érezzük. Isten igéje viszont azzal szembesít min-
ket, hogy az igazi kihívást a kísértések jelentik, és 
ezek saját kívánságainkból, belőlünk fakadnak. 
Tehát a kísértésekben nem Istennel van dolgunk. 
Nem ellene, a körülmények vagy az emberek el-
len kell harcolnunk, hanem a kísértés ellen, ami 
belőlünk fakad. Azaz önmagunk ellen. A böjti idő 
szól erről a magunkba tekintésről. 
De azt is észre kell vennünk, hogy ezt a kísértése-
inkkel szembeni harcot nem nyerhetjük meg. Van 
Valaki, aki mégis legyőzte a kísértést, a bűnt. 
Nemcsak a saját vereségünket kell felismernünk a 
kívánságainkkal szemben, hanem Jézus győzel-
mét is. Böjt elsősorban a Krisztusra, az ő kereszt-
jére tekintésről szól, mert ő a mi diadalmunk. 

Tóth Károly 

mailto:sopron@lutheran.hu
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Egyéb hirdetések 
 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a Christophoros 
legújabb, böjti száma. A kijáratoktól elvihető, 

honlapunkról letölthető: 
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-

bojt-fastenzeit.pdf 
 

 
 

Kérjük, támogassák egyházunkat a személyi 
jövedelemadó 2 x 1%-ának felajánlásával.  

A Magyarországi Evangélikus Egyház  
technikai száma: 0035,  

a Soproni Evangélikus Alapítvány adószáma: 
18986745-1-08.  

Kérjük, a nyilatkozaton elérhetőségeik 
felhasználásának engedélyezésével is segítsék 

egyházunk és az alapítvány munkáját. 
Köszönjük! 

 

 
 

Március 14-én jótékonysági ruhavásárt tartunk, 
melyre köszönettel fogadunk tiszta,  

jó állapotban lévő ruhaadományokat.  
Az adományokat hétköznapokon  

8 és 12 óra között lehet elhelyezni  
a gyülekezeti ház recepciójánál. 

 

 
 

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  
20/824-24-75 telefonszámon vagy a 

kriszta@joob.org címen. 
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Idejében hirdetjük 
• Március 8-án, a böjti idő 2. (Reminiscere) va-
sárnapján 8 órakor magyar, 9 órakor német 

nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor 

gyermek-istentisztelet a nagyteremben, csatlako-
zóan teaházzal. 10 órakor magyar nyelvű isten-

tisztelet a templomban – személyes áldással és 

csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet a 
Szeretetotthonban. 15 órakor istentisztelet Balfon. 

16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Március 9-én, hétfőn 15 órakor böjti istentisz-

telet a Szeretetotthonban. 18 órakor böjti evange-

lizáció a nagyteremben. 20 órakor nőslénykör 

(férfi beszélgetőkör) a klubszobában. 

• Március 10-én, kedden 18 órakor böjti evange-

lizáció a nagyteremben. 

• Március 11-én, szerdán 16.30-kor Kinder-

gruppe a kisteremben. 17 órakor énekkari próba 

a klubszobában. 18 órakor böjti evangelizáció a 

nagyteremben. 

• Március 12-én, csütörtökön 16 órakor német 

nyelvű konfirmációi óra a kisteremben. 17 órakor 

Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor ifi/Ju-

gendgruppe az ifiteremben.  

• Március 13-án, pénteken 15 órakor barkácskör 

a társalgóban. 16.15-kor és 17 órakor magyar 

nyelvű konfirmációi órák a kisteremben. 

• Március 14-én, szombaton 8 órától jótékony-

sági ruhavásár a nagyteremben. 10 órakor báb-

csoport a kisteremben. 

• Március 15-én, a böjti idő 3. (Oculi) vasárnap-

ján 8 és 10 órakor magyar, 9 órakor német nyelvű 
úrvacsorás istentisztelet a templomban. 9 órakor 

gyermek- istentisztelet a nagyteremben. 15 órakor 

istentisztelet a Szeretetotthonban. 15 órakor úrva-
csorás istentisztelet Balfon. 15 órakor a Juventus 

Fúvószenekar ünnepi előadása a nagyteremben. 
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Deutschsprachige Gottesdienste 

und Gemeindeveranstaltungen 

ab 1. März 2020 

• 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 
Katalin Németh. 

• Donnerstag, 5. März 
Der Konfirmandenunterricht entfällt wegen 
des bevorstehenden Konfi-Wochenendes. 

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

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

• 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 

• Donnerstag, 12. März, 16 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 12. März, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 12. März, 18 Uhr 
Ifi/Jugendgruppe im Jugendraum 

 

Christophoros – Fastenzeit 2020 

Die aktuelle Ausgabe des Christophoros ist  
erschienen und liegt zum Mitnehmen aus. 

 

https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-bojt-fastenzeit.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-bojt-fastenzeit.pdf
mailto:kriszta@joob.org

