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• Ma, a böjti idő 1. (Invocavit) vasárnapján 
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 és lehetőség egyházfenntartói 
járulék befizetésére a templom előterében.  
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 
istentisztelet a kórházkápolnában. 
• Hétfőn 20 órakor nőslénykör (férfi 
beszélgetőkör) a klubszobában. 
• Szerdán 16.30-kor Kindergruppe a 
kisteremben. 18 órakor bibliaóra a 
kisteremben. 
• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 18 órakor ifi a nagyteremben. 
• Pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban. 
• Szombaton 9.30-kor Fifi-kör (fiatal ifi) a 
kisteremben. 
 

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, a pénztárban, vagy a 

perselypenz.lutheran.hu oldalon bankkártyás 
fizetéssel is. 

– 6 – 

II ss tt ee nn tt ii ss zz tt ee ll ee tt ee ii nn kk 
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. 9. szám. Szerkesztette: Dr. Major Tamás 

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

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

Hírlevél 
2022. március 6.  

A böjti idő 1. (Invocavit) vasárnapja 

Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az 
ÚR angyala előtt állt, meg a Sátánt, aki jobb keze 
felől állt, és vádolta őt. Az ÚR angyala pedig ezt 
mondta a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az ÚR, 
Sátán! Dorgáljon meg téged az ÚR, aki 
Jeruzsálemet kiválasztotta! Hát nem tűzből 
kiragadott üszkös fadarab ez? Jósua ugyanis 
piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt. Azután 
ezt mondta az angyal az előtte állóknak: Vegyétek 
le róla a piszkos ruhát! Neki pedig ezt mondta: 
Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába 
öltöztetlek téged. Majd így szólt: Tegyetek a fejére 
tiszta süveget! Akkor tiszta süveget tettek a fejére, 
és tiszta ruhába öltöztették, miközben az ÚR 
angyala ott állt. És így figyelmeztette az ÚR 
angyala Jósuát: Ezt mondja a Seregek URa: Ha az 
én utamon jársz, és teljesíted, amit elrendeltem, 
akkor ítélkezhetsz házamban, és felügyelhetsz 
udvaraimra, sőt megengedem neked, hogy az itt 
állók között járj-kelj. (Zak 3,1–7) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Nem könnyű megszabadulni a vádaktól. Akkor 
sem, ha alaptalanok, akkor sem, ha jogosak. 
Sokszor tapasztaljuk azt, hogy téves vagy hamis 
hírek mindenki számára látható jelként kísérnek, 
mint egy koszfolt a ruhán. Máskor csak általunk 
ismert tetteink nyomasztanak úgy, hogy nem tu-
dunk szabadulni tőlük. Istennél mindezt le lehet 
tenni, nála van számunkra tiszta ruha, új kezdet, 
ő el akarja némítani a vádakat. dr. Tóth Károly 

https://perselypenz.lutheran.hu/
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  
 Ilyés Olivér, 

 Pálla Zétény, 

 Szabó Noah és 

 Szabó Zoé kistestvérünket. 

Eltemettük  
 Vámos József 71 évet élt testvérünket. 

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/20

22-bojt-fastenzeit.pdf 
 

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. 
 

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). További részletek olvashatóak a 
segítségnyújtás lehetőségeiről gyülekezetünk 

honlapján és ezen az oldalon: 
evangelikus.hu/hireink/itthon/informaciok-
az-ukrajna-orosz-megszallasa-miatt-bajba-

kerultek-megsegiteserol 
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• Március 13-án, a böjti idő 2. (Reminiscere) 
vasárnapján 8 órakor magyar nyelvű istentisz-
telet 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. 

• Március 16-án, szerdán 10 órakor baba-
mama kör az ifiteremben. 

• Március 17-én, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor 
böjti evangélizáció a nagyteremben. 19 órakor 
női imaóra a klubszobában. 

• Március 18-án, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 18 órakor böjti 
evangélizáció a nagyteremben. 

• Március 19-én, szombaton 18 órakor böjti 
evangélizáció a nagyteremben. 

• 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. 
15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon. 
 

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

évfolyamába. 
 

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. 
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ab 6. März 2022 

• 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 

• Sonntag, 13. März, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke mit 
fünfjährigem 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 

 

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
/2022-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. 

https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-bojt-fastenzeit.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-bojt-fastenzeit.pdf
https://perselypenz.lutheran.hu/ukrajna
https://evangelikus.hu/hireink/itthon/informaciok-az-ukrajna-orosz-megszallasa-miatt-bajba-kerultek-megsegiteserol
https://evangelikus.hu/hireink/itthon/informaciok-az-ukrajna-orosz-megszallasa-miatt-bajba-kerultek-megsegiteserol
https://evangelikus.hu/hireink/itthon/informaciok-az-ukrajna-orosz-megszallasa-miatt-bajba-kerultek-megsegiteserol
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-bojt-fastenzeit.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-bojt-fastenzeit.pdf


 

Cynthia Heald: A hittel teli nő 
 

 

„Tudom, hogy hitben kell járnom, s nem 
látásban. De időnként nehéz hinni, amikor 
nyomasztanak a körülmények, a feladatok 
vagy a világban történő szerencsétlenségek, a 
mások által okozott sebek. Szeretném tisztán 
látni, mit jelent hitben járni.”  

Ez a könyv nem csak olvasásra készült. 
Egyrészt a szerző gondolatai vezetnek minket 
abban, hogy még mélyebben megértsük a hit 
természetét és növekedjünk benne. Másrészt 
szabadságot ad az olvasónak, hogy a Szentírás 
igéivel foglalkozva és azon nyitott szívvel 
gondolkodva, imádkozva még közelebb 
kerülhessen Istenhez. A könyvbe bátran lehet 
jegyzetelni, saját gondolatokat leírni.  

Áldott növekedést! 

 

Krisch András – Tóthné Szlavkovszky 

Mariann: A soproni evangélikus gyülekezet 

évszázadai. Kiállítás katalógus. 

 

 

 

Kiállításunk 2015-ben nyílt meg, a katalógus 
két évvel később, a reformáció 500. évforduló-
ján jelent meg. A kötetet az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem Sólyom Jenő díjjal 
jutalmazta. 
 

Hanzmann Károly: Helyzetrajz és adalékok, 

I-III. kötet 
 

Ajánljuk a köteteket mindazok figyelmébe, 
akik érdeklődnek gyülekezetünk 20. század 
eleji története iránt. Azoknak is ajánljuk, akik 
régi soproni evangélikus családok sarjai, 
hiszen könnyen lehet, hogy az írásokat olvasva 
valamelyik ősükkel „találkoznak”. 

 

Boros Lajos: Rácsok mögött szabadon 

 

„A bűn a mélységéről az a bűnös tud igazán 
beszélni, aki annyira mélyre süllyedt, mint 
jómagam is. Bár szerintem teljesen mindegy, 
hogy hány méteres vízbe fullad bele az ember” 
– írja a szerző, aki valóban megjárta nemcsak a 
bűn, hanem a börtöncellák mélyét is. Sokadik 
büntetését töltötte, mikor az élete váratlan 
fordulatot vett. Nem került ki a rácsok mögül, 
sőt beismerő vallomása nyomán drasztikusan 
megemelték a büntetését, mégis szabad 
emberként élt tovább: szabadon attól, ami a 
bilincseknél is erősebben tartotta fogva.  

 


