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Gyülekezeti alkalmaink a héten

Istentiszteleteink

• Ma,
a
vízkereszt
ünnepe
utáni
4. 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 –
áldozati
gyűjtéssel
és
csatlakozó
úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon.

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.

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

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

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt
a nagyteremben. 18 órakor ifi a
nagyteremben. 19 órakor női imaóra a
klubszobában.
• Pénteken 15 órakor barkácskör a
társalgóban.
A hírlevelet szerkesztők csapatába új
önkéntes munkatársat keresünk. Várjuk a
jelentkezéseket a lelkészeknél és a lelkészi
hivatalban.
A magyar nyelvű napközi gyerektábort
június 27. – július 1. + 3. dátummal tervezzük
tartani, az idei téma: Ételek a Bibliában.
Hamarosan részletekkel is jelentkezünk.
A Christophoros és a Dunántúli Harangszó
néhány korábbi számából ingyenesen
elvihetőek példányok a templom
főbejáratától.

Minden héten
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).

Elérhetőségeink

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. 5. szám. Szerkesztette: Dr. Garab József
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja,
aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

Jertek és lássátok Isten tetteit! Félelmesek dolgai
az emberek között. (Zsolt 66,2)

Hírlevél
2022. január 30.
Vízkereszt ünnepe után 4. vasárnap
Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden
teremtmény előtt. Mert benne teremtetett minden
a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár
fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden
általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt
mindennél, és minden őbenne áll fenn. Ő a feje a
testnek, az egyháznak; ő a kezdet, az elsőszülött a
halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen
az első. Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy
benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg
önmagával mindent a földön és a mennyben úgy,
hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott
vére által.
(Kol 1,15–20)

Ébresztő gondolatok

Láthatatlan Istenünk van? Az ókorban a zsidókat
ateistáknak tartották, mert nem tudtak mutatni
olyan ábrázolt, kézzelfogható istent, mint a többi
nép, hanem egy ábrázolhatatlan, láthatatlan
Istenben hittek. Ma is annyian tartják badarságnak,
ha valaki olyasvalamiben hisz, amit nem lehet
bebizonyítani, nem lehet közvetlenül látni,
tapintani. Sokszor annyira közelinek, annyira
kézzelfoghatónak érezzük a bajainkat, a
félelmeinket. Isten viszont mintha távolabb lenne
tőlünk, mintha sokszor nem tudnánk megtapasztalni a jelenlétét. Mégsem láthatatlan az Istenünk,
mert megjelent, láthatóvá lett Jézus Krisztusban.
Ezért fontos mindaz, amit róla megtudhatunk, mert
az ő vonásain keresztül ismerhető meg Isten.
dr. Tóth Károly
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Eltemettük
 Husz Ilona 70 évet élt testvérünket.

Elhunyt
 Horváth Kálmán testvérünk 83 éves
korában. Temetése február 4-én,
pénteken 14 órakor lesz temetőnkben.
 Fekete László testvérünk 75 éves
korában. Temetése február 8-án, kedden 15 órakor lesz a Szent Györgytemplom urnatemetőjében.
 Szánthó Gyula testvérünk 78 éves
korában. Temetése február 11-én,
pénteken 14 órakor lesz temetőnkben.

Egyéb hirdetések
Köszönjük a gyülekezetünk működéséhez
adott támogatásokat. Kérjük a 2022-es évre
is az egyházfenntartói járulékot, ami
befizethető személyesen pénztárunkban,
csekken, banki átutalással, vagy a
perselypenz.hu oldalon bankkártyás
fizetéssel.
Számlaszámunk: 11737083-20006895 (OTP)
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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Idejében hirdetjük
• Február 6-án, a vízkereszt utáni utolsó
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. Délelőtt könyvvásár a templom
előterében. 15 órakor istentisztelet Balfon.
16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában.

• Február 7-én, hétfőn 20 órakor nőslénykör
(férfi beszélgetőkör) a klubszobában.

• Február

9-án,
szerdán
Kindergruppe a kisteremben.
bibliaóra a kisteremben.

16.30-kor
18 órakor

• Február 10-én, csütörtökön 17 órakor
Wochenpredigt a nagyteremben.

• Február

11-én, pénteken 15 órakor
barkácskör
a
társalgóban.
15.30-kor
Glaubensgesprächskreis a lelkészi hivatalban.
18 órakor ifi a nagyteremben.

• Február 12-én, szombaton 9.30-kor FiFikör (fiatal ifi) a kisteremben.

• Február

13-án, hetvened vasárnapon
8 órakor magyar nyelvű istentisztelet a
templomban. 9 órakor német nyelvű úrvacsorás
istentisztelet a templomban. 9 órakor gyerekistentisztelet a nagyteremben – mocorgó
foglalkozással. 10 órakor magyar nyelvű
istentisztelet a templomban – személyes igei
áldással és csatlakozó úrvacsorával. 15 órakor
istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet
Fertőszentmiklóson.

Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ab 30. Januar 2022
Sonntag, 30. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
Musikalisch wirkt mit: Gabica Varga
Donnerstag, 3. Februar, 15.45 Uhr
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal
Donnerstag, 3. Februar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
Donnerstag, 3. Februar, 18 Uhr
Ifi–Jugendgruppe im Gemeindesaal
Sonntag, 6. Februar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
Mittwoch, 9. Februar, 16.30 Uhr
Kindergruppe im Gemeindehaus
Donnerstag, 10. Februar, 15.45 Uhr
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal
Donnerstag, 10. Februar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
Freitag, 11. Februar, 15.30 Uhr
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt
Freitag, 11. Februar, 18 Uhr
Ifi–Jugendgruppe im Gemeindesaal
Sonntag, 13. Februar, 9 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
Donnerstag, 17. Februar, 15.45 Uhr
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal
Donnerstag, 17. Februar, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
Donnerstag, 17. Februar, 18 Uhr
Ifi–Jugendgruppe im Gemeindesaal

K önyvaján ló iratterjesztésü nkből

K önyvajánló iratterjesztésü nkből

Gáncs Péter: Forrásközelben

Ittzés János: Hacsak

Prőhle
Gergelytől
származik a kifejezés:
verbális
pásztorbot.
Nagyon szemléletes, a
pásztor, aki hittel teli
szóval
pásztorolja
nyáját a mindennapokban. Ott, ahol új
feladatok, kihívások
vannak, konfliktus is –
melyet nem eltagadva,
beleállva, meg kell oldani! Meg örömök is,
bőven! Égtájoló a neve annak a rovatnak az
Evangélikus Életben, melyben a kötetben
található püspöki publicisztikák megjelentek.
A maguk idején is segítettek a tájolásban,
visszaolvasva pedig felidézik a közelmúlt
történéseit. Túl az aktualitáson lelki táplálék is.
Szeretet, humor, együttérzés, másokra figyelés,
itthon és a nagyvilágban, nagyon érthető,
nagyon köznapi, ugyanakkor hitet és az
egyházhoz tartozás felelősségét erősítő könyv.
Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület nyugalmazott püspöke lesz a vendégünk a böjti
sorozatban, erre is készülhetünk ezzel a
kötettel.
https://www.lutherkiado.hu/kategoriak/kony
vek/lelkiseg/forraskozelben-541-detail

Ugyanaz
a
rovat,
ugyanaz a püspöki
publicisztika,
mégis
egy más hangvételű
könyv. Maga a szerző
is ír erről az utolsó
fejezetben:
„Talán
alkati
sajátosság,
nekem sokszor nem
sikerült
valamilyen
éppen
aktuális
eseményhez
kapcsolnom
a
mondanivalómat.” A történés aktualitása
helyett a cél időszerűségére figyel.
Sokan őrzik a szívükben Ittzés János
igehirdetéseit. „Csak vissza kellett emlékeznem a Tőle hallott prédikációkra, s olyan volt,
mintha nem olvasnám, hanem hallgatnám.” –
írta a könyv egyik olvasója.
„Erősítette hitem. Gondolkodásra, elmélkedésre késztetett.”
Talán mások is így lesznek vele.
https://www.lutherkiado.hu/kategoriak/kony
vek/lelkiseg/hacsak-92-detail

K önyvajánló iratterjesztésü nkből
Fabiny Tamás: Ajtórésnyi zsoltár
Akármikor jössz, itthon van
az Isten
Zsoltárízű csendre találsz
A belülről látók fényessége
lehet a tied.
Imádság,
meditáció,
hitvallás,
játékosság,
költészet – mind benne van ebben a zsebre
tehető szép kis kötetben. Jelenits István így ír a
szerzőről a könyv előszavában: „Sikerült neki
megteremteni azt a nyelvet – a szent és a
profán határmezsgyéjén –, amely ma is
hitelesen szólhat ember és Isten találkozásának legmélyebb titkairól.”
Tízparancsolatból Tízszabadság, Boldogmondás-parafrázis, Egy korinthus tizenhárom mai
nyelven, azoknak is, aki kevésbé értői a
kánaáni nyelvnek:
Ha akkora hitem van is, mint Assisi Ferencnek,
Luther Mártonnak,
és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve,
de szeretet nincs bennem,
Olyanná lettem, mint a szélcibálta ördögszekér.
Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat,
vagy tizedet adok is minden jövedelmemből,
szeretet pedig nincs bennem,
olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér
helyett,
és skorpiót hal helyett.
Tessék tovább olvasni!

