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• Ma, Bibliavasárnapon 8 órakor magyar 
nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban – áldozati gyűjtéssel. 9 órakor 
gyerek-istentisztelet a nagyteremben – 
mocorgó foglalkozással és reformációi 
családi délelőttel. 10 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban – áldozati 
gyűjtéssel és csatlakozó úrvacsorával. 
15 órakor istentisztelet Balfon. 15 órakor 
istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 
Ma hajnalban vissza kell állítani az órákat, 
tehát egy órával hosszabb az éjszaka. 

• Hétfőn, reformáció ünnepén 18 órakor a 
református gyülekezettel közös kétnyelvű, 
úrvacsorás istentisztelet a református 
templomban. 

• Kedden 17 órakor áhítat temetőnkben. 

• Szerdán 10 órakor baba-mama kör a 
klubszobában. 18 órakor bibliaóra a 
klubszobában. 19 órakor női imaóra a 
klubszobában 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben.  

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban. 15.30-kor Glaubensgesprächs-
kreis a klubszobában. 18 órakor ifi az 
ifiteremben. 

• Szombaton 9 órakor kegyeleti túra indul a 
sopronbánfalvi ifjúsági tábortól a Sopron 
Városi Szabadidősport Szövetség 
szervezésében, a túrán evangélikus áhítat lesz. 
 

 

Október 30-án, vasárnap a 9 órakor kezdődő 
gyerek-istentisztelethez csatlakozóan családi 

délelőttöt tartunk teaházzal, játékokkal és 
kézműveskedéssel. 
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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. 

15 órakor istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 

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). 
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Szerdán: 

18 órakor bibliaóra klubszobában. 

Csütörtökön: 

18 órakor ifi−Jugendgruppe az ifiteremben 
(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 

15 órakor barkácskör−Bastelkreis a társalgóban, 

18 órakor ifi−Jugendgruppe az ifiteremben 
(heti váltásban a csütörtökivel). 
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Lelkészi hivatal: hétfőtől csütörtökig 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. 43. szám. Szerkesztette: Dr. Garab József 

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

Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy 
mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény 

szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos 
Isteneddel szemben (Mik 6,8) 

Hírlevél 
2022. október 30. 

Bibliavasárnap 
Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: Kelj fel, és 
menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, 
amely néptelen. Ő felkelt, és elindult. És íme, egy etióp 
férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari 
főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és 
Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben 
hintóján ülve Ézsaiás prófétát olvasta. Ezt mondta a 
Lélek Fülöpnek: Menj oda, és csatlakozz ahhoz a 
hintóhoz! Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy 
Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: Érted is, 
amit olvasol? Erre az így válaszolt: Hogyan érthetném, 
ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, 
hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az Írásnak az a 
szakasza, amelyet olvasott, ez volt: „Amint a juhot 
levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, 
úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásában 
elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ki sorolhatná fel? 
Mert élete felvitetik a földről.” A főember megkérdezte 
Fülöptől: Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? 
Önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, 
és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki 
Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez 
értek, és így szólt a főember: Íme, itt a víz! Mi akadálya 
annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki 
Fülöp: Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig 
így válaszolt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. 
Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak 
a vízbe mind a ketten, Fülöp és a főember, és 
megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke 
elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé a főember, de 
örvendezve haladt tovább az útján. (ApCsel 8,26–39) 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Van-e valami köze az életünkhöz a régi 
történeteknek, mások által leírt szövegeknek? 
Eszerint a bibliai történet szerint egy 
befolyásos politikus, egy elfoglalt pénzember 
életét éppen egy több száz éves írás változtatta 
meg. Hogyan lehetséges ez? Megváltoztathatja 
az én életemet is egy ősi szöveg? Ez Bibliava-
sárnap kérdése. Dr. Tóth Károly 

Eltemettük:  
 Joó Rudolfné született Schrantz Lídia  

90 évet élt testvérünket és 

 Gyurátz László 83 évet élt testvérünket. 
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Temetőnk október 29-étől november 1-jéig  
7-től 21 óráig tart nyitva. 

 

 
 

Október 1-jétől népszámlálást tartanak 
Magyarországon. A felekezeti hovatartozásra 
vonatkozó kérdésre nem kötelező válaszolni. 

Fontos, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, 
egyházunk kéri, hogy valljuk meg 

evangélikusságunkat. Ezzel kapcsolatban a 
templom bejárataitól szórólap vihető el, 

kérjük, adják tovább evangélikus 
ismerőseiknek! 

 

 
 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a 
Christophoros reformációi száma. Elvihető az 
istentiszteletekről, letölthető honlapunkról: 

sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/20
22-reformacio-reformation.pdf 

 

 
 

Óvodásaink Luther-rózsákat készítettek, amik 
az istentiszteletekről elvihetők, kitehetjük őket 

autónkra vagy otthonunkban, hogy ezzel is 
ünnepeljük a reformációt. 

 

– 3 – 

II dd ee jj éé bb ee nn   hh ii rr dd ee tt jj üü kk   

• November 6-án, a Szentháromság ünnepe 
utáni utolsóelőttit megelőző (ítélet) 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 és lehetőség 
egyházfenntartói járulék befizetésére a templom 
előterében. 15 órakor istentisztelet Balfon. 15 
órakor istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 
16 órakor istentisztelet a kórházkápolnában. 

• November 8-án, kedden 17 órakor 
presbitériumi ülés a kisteremben. 

• November 9-én, szerdán 16.30-kor 
Kindergruppe a klubszobában. 18 órakor 
bibliaóra a klubszobában. 

• November 10-én, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor ifi az 
ifiteremben. 

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

• November 12-én, szombaton 9.30-kor Fifi 
(fiatal ifi) a klubszobában. 

• November 13-án, a Szentháromság ünnepe 
utáni utolsóelőtti (reménység) vasárnapon  
8 órakor magyar nyelvű istentisztelet 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 istentisztelet a templomban – 
személyes igei áldással és csatlakozó úrvacsorával. 
15 órakor istentisztelet Balfon. 15 órakor 
úrvacsorás istentisztelet a Fabricius 
szeretetotthonban. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. 
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ab 30. Oktober 2022 

• Freitag–Sonntag, 28.–30. Oktober 
Jugendwochenende in Balatonszárszó 

• Sonntag, 30. Oktober, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 
Hinweis: In der Nacht von 29. auf 30. Oktober 
werden die Uhren um eine Stunde 
zurückgestellt. 

• Montag, 31. Oktober, 18 Uhr 
Zweisprachiger Gottesdienst zum 
Reformationstag in der reformierten 
Kirche – Predigt: Pfr. András Pelikán und 
Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 3. November, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

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

• Freitag, 4. November, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Freitag, 4. November, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

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

• Mittwoch, 9. November, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus (Klubraum) 

• Donnerstag, 10. November, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

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

• Donnerstag, 10. November, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

 

https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-reformacio-reformation.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2022-reformacio-reformation.pdf

