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• Ma, a böjti idő 2. (Reminiscere) vasárnapján 
8 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban. 9 órakor német nyelvű úrvacsorás 
istentisztelet a templomban. 9 órakor gyerek-
istentisztelet 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. 

• Szerdán 10.00 órakor baba-mama kör az 
ifiteremben. 18 órakor Mága Zoltán koncertje a 
templomban. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt  
a nagyteremben. 18 órakor böjti evangelizáció 
a nagyteremben. 19 órakor női imaóra a 
klubszobában. 

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban. 18 órakor böjti evangelizáció  
a nagyteremben. 18 órakor ifi az ifiteremben. 

• Szombaton 18 órakor böjti evangelizáció a 
nagyteremben. 
 

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. Az esti alkalmak 

alatt gyerekfoglalkozást biztosítunk. 
 

Március 16. és 18. között lehet regisztrálni a 
Hunyadi iskola ősszel induló első évfolyamába. 

 

Közös imádságra hív gyülekezetünk ifjúsági 
csoportja: szívesen látunk mindenkit az 

istentiszteletek előtt és után, hogy leírja imáját a 
békéért, és elhelyezze a templom előterében. 
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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. 10. szám. Szerkesztette: Dr. Garab József 

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

Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg 
irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, 

amikor még bűnösök voltunk. (Róm 5,8) 

Hírlevél 
2022. március 13.  

A böjti idő 2. (Reminiscere) vasárnapja 

Abban az időben Ezékiás halálosan megbetege-
dett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment hozzá, és 
ezt mondta neki: Így szól az ÚR: Rendelkezz 
házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben! 
Ezékiás erre a fal felé fordult, és így imádkozott az 
ÚRhoz: Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én 
hűségesen és tiszta szívvel jártam színed előtt, és 
azt tettem, amit jónak látsz! És Ezékiás keservesen 
sírt. Ézsaiás még a palota belső udvarát sem 
hagyta el, amikor így szólt hozzá az ÚR igéje: Menj 
vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem 
fejedelmének: Így szól az ÚR, ősatyádnak, 
Dávidnak Istene: Meghallgattam imádságodat, 
láttam, hogy könnyeztél. Meggyógyítalak, három 
nap múlva már fölmehetsz az ÚR házába. 
Megtoldom napjaidat még tizenöt évvel. Asszíria 
királyának a kezéből pedig kiszabadítalak téged 
meg ezt a várost, pajzsa leszek ennek a városnak 
önmagamért és az én szolgámért, Dávidért. Majd 
ezt mondta Ézsaiás: Hozzatok egy csomó préselt 
fügét! Odavitték és a kelevényre tették; a király 
pedig életben maradt. (2Kir 20,1–7) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Ezékiás sírása, helyzetének legmélyebb átélése 
fordítja meg sorsát, és ezt mi is megtanulhatjuk 
tőle, mert példa ez a számunkra. Saját legbelső 
érzéseink feltárása és Isten felé való megmutatása 
soha nem marad az Ő válasza nélkül. Ézsaiás 
hamar hozza a gyógyulás örömhírét a királynak, 
böjti időnkben pedig mi is nagyon várjuk az öröm-
hír érkezését a Mindenhatótól. Pelikán András 

https://sopron.lutheran.hu/
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Megkereszteltük  
 Soós Eszter, 
 Horváth Kevin Alexander, 

 Nagy Gábor Marcell és 

  Nagy Olivér kistestvérünket. 

Elhunyt 
 Sikos László testvérünk 80 éves korában. 

Temetése március 23-án, szerdán 15 órakor 
lesz Újkéren, a felszopori temetőben. 

EE gg yy éé bb   hh ii rr dd ee tt éé ss ee kk   
Megjelent gyülekezeti újságunk, a Christophoros 

böjti száma, elvihető a vasárnapi 
istentiszteletekről, letölthető honlapunkról: 

sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-
bojt-fastenzeit.pdf 

 

Feloldhattuk a járványügyi korlátozásokat, 
alkalmainkon nem kötelező sem a maszkviselés, 

sem a távolságtartás (minden második pad üresen 
hagyása). Az úrvacsoraosztásban is 

visszatérhetünk a mozgó rendtől a hagyományos 
rendhez: újra az oltárhoz térdelve, körönként 

vehetjük magunkhoz a szentséget. A közös 
kehelyhez viszont továbbra sem térünk vissza, 

kiskehellyel vagy bemártással vehetünk 
úrvacsorát. Szeretettel hívunk mindenkit 

istentiszteleteinkre és a hétközi alkalmakra 
egyaránt! 

 

Evangélikus egyházunk gyűjtést hirdetett az 
Ukrajna orosz megtámadása miatt bajba kerültek 
megsegítésére. Különösen is kiemeljük a pénzbeli 

támogatás lehetőségét a 
perselypenz.lutheran.hu/ukrajna oldalon keresztül 
bankkártyás fizetéssel, vagy banki átutalással (Név: 

M.EV.EGYH. – Rendkívüli gyűjtés; 
Bankszámlaszám: 11707024-20478070). Soproni 

gyülekezetünkben mostantól persellyel is gyűjtünk 
erre a célra: hétközben a gyülekezeti házban, 
vasárnap a templomban fogadunk a megjelölt 

perselyben készpénzt. 
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• Március 20-án, a böjti idő 3. (Oculi) 
vasárnapján 8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor 
német nyelvű istentisztelet a templomban.  
9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben 
mocorgó foglalkozással. 10 órakor magyar 
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a templomban  
Aznap a 8 és a 10 órakor kezdődő istentisztele-
ten Gáncs Péter nyugalmazott püspök hirdeti 
Isten igéjét.  
15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon. 

• Március 23-án, szerdán 16.30-kor 
Kindergruppe a kisteremben. 18 órakor 
bibliaóra a kisteremben. 

• Március 24-én, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor ifi a 
nagyteremben. 

• Március 25-én, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban.  

• Március 26-án, szombaton 18 órakor 
koncert Johann Sebastian Bach műveiből a 
nagyteremben. 

• Március 27-én, a böjti idő 4. (Laetare) 
vasárnapján 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. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. Aznap szupplikáció lesz 
gyülekezetünkben, a felnőtt istentiszteleteken 
igét hirdet Aizenpreisz Oszkár teológushallgató. 
Felhívjuk a figyelmet az aznap hajnali 
óraátállításra. 
 

Április 2-án, szombaton 8 és 12 óra között újra 
tartunk jótékonysági ruhavásárt. A bevételt az 
ukrajnai menekültek megsegítésére továbbítjuk. 
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ab 13. März 2022 

• Sonntag, 13. März, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke mit fünf-
jährigem Konfirmationsjubiläum von Florian 
Clausing, Fabian Kruse und Adam Krutzler. 

• Donnerstag, 17. März, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal 

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

• Freitag, 18. März, 18 Uhr 
Ifi–Jugendgruppe im Jugendraum 

• Sonntag, 20. März, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 

• Mittwoch, 23. März, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

 

Gebete für den Frieden 
Im Eingangsbereich der Kirche laden Gebetstafeln dazu 
ein, Gebete niederzuschreiben und anzuheften, sei es 
spontan beim Kirchenbesuch, sei es zuhause vorbereitet 
und auf einem Zettel notiert, der in die Kirche 
mitgebracht wird. Herzliche Einladung auch zum 
Verweilen bei den Gebetstafeln – in Verbundenheit mit 
all denen, deren Herz sich nach Frieden sehnt. 
 

Neue Ausgabe des Christophoros 
Die Fastenzeit-Ausgabe des Christophoros ist da! Online 
ist der Christophoros hier erreichbar: 
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/202
2-bojt-fastenzeit.pdf – In der Kirche liegt der 
Christophoros zum Mitnehmen aus. 

 

Besuch aus Bad Wimpfen im Juni 2022 
Vom 16. bis zum 19. Juni erwarten wir eine Delegation 
mit jugendlichen und erwachsenen Mitgliedern aus 
unserer Bad Wimpfener Partnergemeinde. 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. 
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