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• Ma, a húsvét utáni 1. (Quasi modo geniti) 
vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor 
német nyelvű istentisztelet a templomban – 
konfirmációi vizsgával. 9 órakor gyerek-
istentisztelet a nagyteremben – mocorgó 
foglalkozással. 10 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban – csatlakozó 
úrvacsorával. 10 órakor határmenti 
konfirmandustalálkozó Somfalván. 15 órakor 
istentisztelet Balfon. 

• Szerdán 16.30-kor Kindergruppe az 
ifiteremben. 18 órakor bibliaóra a 
kisteremben. 

• Csütörtökön 17 órakor úrvacsorás 
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor ifi 
az ifiteremben. 

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban. 18 órakor jótékonysági koncert 
a templomban, közreműködik: Szalay-Gacs 
Zsuzsanna (szoprán) és Kuzsner Péter 
(orgona). 
 
 

 

A Soproni Evangélikus Múzeum szombati és 
vasárnapi munkavégzésre teremőrt keres. 
Jelentkezés a múzeumban személyesen vagy 

telefonon a 99/324-651-es számon. 
 

 
 

Kérjük, támogassák egyházunk szolgálatát a 
személyi jövedelemadó 2 X 1%-ának 

felajánlásával.  
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai 

száma: 0035.  
A Soproni Evangélikus Alapítvány adószáma: 

18986745-1-08. 
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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. 
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). 

MM ii nn dd ee nn   hh éé tt ee nn   
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. 16. szám. Szerkesztette: Makovnik Hajnalka 

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

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 
nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a 

halottak közül való feltámadása által élő 
reménységre. (1Pt 1,3) 

Hírlevél 
2022. április 24.  

húsvét után 1. (Quasi modo geniti) vasárnap 

Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én 
igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak 
örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem 
átment a halálból az életbe. Bizony, bizony, 
mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, 
amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hang-
ját, és akik meghallották, élni fognak. (Jn 5,24–25) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Isten szava életet teremt. Így volt ez a világ 
kezdetén, amikor a Teremtő „legyen” szava elég 
volt az élőlények létrejöttéhez a kietlen és puszta 
földön. Azóta sem kisebb az ereje. Erről 
tanúskodnak azok az evangéliumi történetek, 
amik szerint Jézus a szavával támasztott fel 
halottakat. Pedig már az is képtelenség, hogy a 
halottak meghallják a hangját, mégis megtörté-
nik ez a csoda. Sőt, Jézus ígérete szerint ez nem 
marad ritka kivétel, hanem minden emberre igaz 
lesz. A Biblia sok helyen úgy beszél a teljes, örök 
életről, ami hitben, az Istennel való közösségben 
már a földön elkezdődik. A halálról, ítéletről 
pedig úgy, ami a bűnben szintén már a földi 
életben elkezdődik. Az ige életet teremtő 
hatalma azt is jelenti, hogy ezek a lelki halottak 
már most életre kelhetnek, az életünk már most 
megváltozhat, lekerülhet a reménytelenség, az 
elmúlás pályájáról, és már most a miénk lehet az 
igazi, az örök élet. dr. Tóth Károly 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Elhunyt 

 Gárdai Ernőné született Kardos Edit 

testvérünk 85 éves korában.  

Temetése április 27-én, szerdán 12 órakor 

lesz temetőnkben. 

 Szalay Nándorné született Bschaden 

Katalin testvérünk 93 éves korában. 

Temetése április 29-én, pénteken  

13 órakor lesz temetőnkben. 

 Czinder Lászlóné született Dévai Klára 

testvérünk 82 éves korában és 

 Czinder László testvérünk 59 éves 

korában. 

Temetésük május 2-án, hétfőn 16 órakor 

lesz temetőnkben. 

 

EE gg yy éé bb   hh ii rr dd ee tt éé ss ee kk   
 

 

Az óvodánkba a héten regisztráltak számára 

április 25. és 27. között van lehetőség a 

beiratkozásra. 
 

 
 

Május 15-én, vasárnap gyülekezeti napot 

tartunk. 
 

 
 

Május 29-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő 

istentisztelet keretében konfirmációi 

jubileumot tartunk, hívjuk az 1960, 1961, 

1962, 1970, 1971, 1972, 1995, 1996 és 1997 

években konfirmáltakat. is. A jubilánsok 

névsorát a templom előterében 

kifüggesztettük, kérjük ismerőseiket, 

segítsenek értesítésükben. 
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• Május 1-jén, a húsvét utáni 2. (Misericordias 
Domini) vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű 
úrvacsorás istentisztelet a templomban.  
9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban – csatlakozóan Kirchenkaffee a 
kisteremben. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással.  
9.50-kor rövid gyülekezeti közgyűlés a 
templomban. 10 órakor „Tízórai” – lelki 
táplálék mindannyiunknak címmel magyar 
nyelvű úrvacsorás, új zenés istentisztelet a 
templomban. Délelőtt könyvvásár és lehetőség 
egyházfenntartói járulék befizetésére a 
templom előterében. 15 órakor istentisztelet 
Balfon. 16 órakor istentisztelet a kórházkápol-
nában. 

• Május 4-én, szerdán 10 órakor baba-mama 
kör az ifiteremben. 18 órakor bibliaóra a 
kisteremben. 

• Május 5-én, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 19 órakor női 
imaóra a klubszobában. 

• Május 6-án, pénteken 15 órakor barkácskör 
a társalgóban. 18 órakor ifi az ifiteremben. 

• Május 8-án, a húsvét utáni 3. (Jubilate) 
vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű istentiszte-
let 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 istentiszte-
let a templomban – személyes igei áldással és 
csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet 
Balfon. 15 órakor séta temetőnkben „Holtak 
nyomában, avagy miről mesélnek a sírok” 
címmel. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmik-
lóson. 
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ab 24. April 2022 

• Sonntag, 24. April, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Konfirmandenprüfung 
mit Pfr. Holger Manke und den Konfis – 
siehe hier: 

… zum frischen Wasser 
Unter diesem Motto findet der Gottesdienst der 
deutschen Konfirmanden (Konfirmandenprüfung) statt. 
Am 24. April um 9 Uhr laden die diesjährigen deutschen 
Konfirmanden zum deutschen Gottesdienst, den sie 
maßgeblich selbst vorbereiten und gestalten. 

• Donnerstag, 27. April, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 28. April, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal 

• Donnerstag, 28. April, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 28. April, 18 Uhr 
Ifi–Jugendgruppe im Jugendraum 

• Sonntag, 1. Mai, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
anschl. Gemeindeversammlung in der Kirche 
und Kirchenkaffee im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 5. Mai, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal 

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

• Freitag, 6. Mai, 18 Uhr 
Ifi–Jugendgruppe im Jugendraum 

• Sonntag, 8. Mai, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

 

Die Osterausgabe des Christophoros … 
… ist erschienen und liegt zum Mitnehmen aus. Sie ist 
unter https://sopron.lutheran.hu/ online erreichbar. 

https://sopron.lutheran.hu/

