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• Ma, ötvened vasárnapon 8 órakor magyar 
nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban, áldozati gyűjtéssel. 9 órakor 
gyerek-istentisztelet a nagyteremben – 
mocorgó foglalkozással. 10 órakor magyar 
nyelvű istentisztelet a templomban – 
kezdetekor rövid közgyűléssel, áldozati 
gyűjtéssel és csatlakozó úrvacsorával.  
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 
istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Kedden 17 órakor presbitériumi ülés a 
nagyteremben. 

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

• Csütörtökön 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. 18.00-kor ifi a 
nagyteremben. 

• Szombaton 10 órakor bábcsoport a 
kisteremben. 
 

 

Február 27-én, vasárnap 10 órakor, az 
istentisztelet kezdetekor rövid egyházközségi 

közgyűlést tartunk a templomban. 
 

 

Múzeumunk rendszeres nyitva tartása 
tavaszig szünetel, a kiállítás a következő 
hónapokban előzetes bejelentkezés alapján 
látogatható. 
 

Kapható az Evangélikus Élet mai száma  
600 Ft-os áron. 
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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). 

EE ll éé rr hh ee tt őő ss éé gg ee ii nn kk 
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. 8. szám. Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr. 

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

„Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik 
mindaz, amit a próféták az Emberfiáról 

megírtak.”(Lk 18,31) 

Hírlevél 
2022. február 27.  

Ötvened (Esto mihi) vasárnap 
Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert 
tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, 
de elhagytátok azt, ami a törvényben fontosabb: az 
igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget; pedig 
ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vak 
vezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig 
lenyelitek. Jaj nektek, képmutató írástudók és 
farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál 
külsejét, belül pedig tele vannak rablásvággyal és 
féktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg először a 
pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta 
legyen! Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, 
mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek 
kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak 
halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. 
Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek 
szemében, de belül tele vagytok képmutatással és 
törvényszegéssel. Jaj nektek, képmutató írástudók és 
farizeusok, mert síremlékeket emeltek a prófétáknak, 
és felékesítitek az igazak sírköveit, és ezt mondjátok: 
Ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna 
részt velük a próféták vérének kiontásában. Ezzel csak 
azt bizonyítjátok magatokról, hogy fiai vagytok a 
próféták gyilkosainak. Cselekedjetek csak ti is atyáitok 
mértéke szerint! Kígyók, viperafajzatok! Hogyan 
menekülhetnétek meg a gyehennával sújtó ítélettől? 
Ezért íme, én prófétákat, bölcseket és írástudókat 
küldök hozzátok: egyeseket közülük megöltök és 
keresztre feszítetek majd, másokat pedig megkorbá-
csoltok zsinagógáitokban, és városról városra 
üldöztök, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amelyet 
kiontottak a földön, az igaz Ábel vérétől Zekarjának, 
Barakjá fiának véréig, akit meggyilkoltatok a templom 
és az áldozati oltár között. Bizony mondom nektek: 
mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel.  
 (Mt 23,23–36) 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Semmitől nem óvja hallgatóit annyira Jézus, 
mint a képmutatástól. Annál nagyobb hibát 
senki nem véthet, minthogy környezetét és 
végső soron saját magát is becsapva jobbnak 
mutatja magát annál, mint amilyen ő. Isten 
előtt nincs lehetőség valódi énünket elrejteni, 
az őszinteség elvesztésével pedig a vele és 
egymással való kapcsolatunk is végletesen 
megromlik.  Pelikán András 

Eltemettük  
 Mosonyi Ferencné született Fenyvesi 

Márta Zsuzsanna 79 évet élt testvérünket  

Elhunyt 
 Vámos József testvérünk 71 éves korában. 

Temetése február 28-án, hétfőn 13 órakor 
lesz temetőnkben. 

EE gg yy éé bb   hh ii rr dd ee tt éé ss ee kk   
Március 17. és 20. között böjti evangélizációs 
sorozatot tartunk „Napkelte előtt” címmel, igét 
hirdet Gáncs Péter nyugalmazott püspök. 
Csütörtökön, pénteken és szombaton 18 órakor 
kezdődnek az alkalmak a nagyteremben, és 
ezekhez kapcsolódik a vasárnapi 8 és 10 órakor 
kezdődő templomi istentisztelet. 
 

Március 6-án, vasárnap lehetőséget kínálunk az 
egyházfenntartói járulék befizetésére 
készpénzben, az istentiszteletek előtt és után a 
templom előterében, a könyvvásáron. 
Gyülekezetünk tagjainak befizetéséből működik. 
Kérjük, hogy közösségünk minden felnőtt tagja 
vegyen részt ezen a módon anyagi terheink 
hordozásában. Az egyházfenntartói járulék 
összegének nincs kötelező minimuma, a 
presbitérium 2017-es ajánlása az aktív keresők 
számára havi 1500 Ft-os összeget javasolt. A 
hozzájárulás befizethető átutalással, csekken és a 
pénztárban is. 
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• Március 6-án, a böjti idő 1. (Invocavit) 
vasárnapján 8 órakor magyar nyelvű 
úrvacsorás, 9 órakor német nyelvű istentisz-
telet 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. Délelőtt könyvvásár és 
lehetőség az egyházfenntartói járulék 
befizetésére a templom előtérében. 15 órakor 
istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet a 
kórházkápolnában. 

• Március 7-én, hétfőn 20 órakor nőslény-
kör (férfi beszélgető kör) a klubszobában. 

• Március 9-én, szerdán 16.30-kor 
Kindergruppe a kisteremben. 18 órakor 
bibliaóra a kisteremben. 

• Március 10-én, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor ifi 
a nagyteremben. 

• Március 11-én, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban.  

• Március 12-én, szombaton 9.30-kor Fifi-
kör (fiatal ifi) a kisteremben. 

• Március 13-án, a böjti idő 2. (Reminiscere) 
vasárnapján 8 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor német 
nyelvű, úrvacsorás istentisztelet a templom-
ban. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással.  
10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban - személyes igei áldással és 
csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor istentiszte-
let Balfon. 16 órakor istentisztelet Fertő-
szentmiklóson. 
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ab 27. Februar 2022 

• Freitag–Sonntag, 25.–27. Februar 
Konfirmandenwochenende in Révfülöp 

• Sonntag, 27. Februar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 

• Donnerstag, 3. März, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal 

• Donnerstag, 3. März, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 4. März, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 
(Weiterer Termin: 1. April) 

• Freitag, 4. März, 18 Uhr 
Ifi–Jugendgruppe im Gemeindesaal 

• Sonntag, 6. März, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 9. März, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 
(Nächste Termine: 23. März, 13. April, 
27. April) 

• Donnerstag, 10. März, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal 

• Donnerstag, 10. März, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 10. März, 18 Uhr 
Ifi–Jugendgruppe im Gemeindesaal 

Besuch aus Bad Wimpfen im Juni 2022 – 
Gastgeber gesucht 

Vom 16. bis zum 19. Juni erwarten wir eine 
Delegation mit jugendlichen und erwachsenen 
Mitgliedern aus unserer Bad Wimpfener Partnerge-
meinde. Zur besseren Planung der Gruppengröße 
wäre es gut, einschätzen zu können, wer in diesen 
Tagen Gäste aus Bad Wimpfen aufnehmen würde.  
Bei Interesse oder für nähere Infos sprechen Sie bitte 
Pfr. Holger Manke an. 


