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Gyülekezeti alkalmaink a héten
• Ma, a Szentháromság ünnepe utáni 14.

vasárnapon 8 órakor magyar nyelvű
istentisztelet a templomban. 9 órakor német
nyelvű istentisztelet a templomban –
csatlakozóan Kirchenkaffee a kisteremben.
9.45-kor erdei gyerek-istentisztelet a
Szalamandra-tónál (a kirándulóknak indulás
9 órakor a Hajnal térről). 10 órakor magyar
nyelvű
úrvacsorás
istentisztelet
a
templomban.
15
órakor
úrvacsorás
istentisztelet Balfon. 15 órakor istentisztelet a
Fabricius szeretetotthonban.

• Szerdán

18

órakor

bibliaóra

a

kisteremben.

• Csütörtökön

15.45-kor német nyelvű
konfirmációi óra a kisteremben. 17 órakor
Wochenpredigt a nagyteremben.

• Pénteken

15

órakor barkácskör a
társalgóban.
15.30-kor
Glaubensgesprächskreis a lelkészi hivatalban. 16.15kor és 17 órakor magyar nyelvű konfirmációi
órák a kisteremben. 18 órakor ifi az
ifiteremben.

• Szombaton 10 órakor bábcsoport a
kisteremben.

Október 2-án, vasárnap aratási hálaadó
istentiszteleteket tartunk, kérjük, akiknek van
rá lehetőségük, hozzanak zöldségeket és
gyümölcsöket az oltár feldíszítéséhez.
Megjelent gyülekezeti újságunk, a
Christophoros tanévkezdési száma, elvihető
istentiszteleteinkről, letölthető honlapunkról:
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/20
22-szeptember-september.pdf

Istentiszteleteink
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).

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. 37. szám. Szerkesztette: Buchert Eszter
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja,
aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

„Áldjad, lelkem, az URat,
és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” (Zsolt 103,2)

Hírlevél
2022. szeptember 18.
Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap
Miután Dávid mindezeket elmondta Saulnak,
megkérdezte Saul: A te hangod ez, Dávid fiam? És
Saul hangosan sírni kezdett. Azután ezt mondta
Dávidnak: Te igazabb vagy nálam, mert te jól
bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Te
most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem: az
ÚR a kezedbe adott, és mégsem öltél meg. Ha
valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja-e
útjára? Jóval fizessen neked az ÚR azért, amit ma
tettél velem! Mert magam is tudom, hogy te
biztosan király leszel, és te teszed majd Izráel
királyságát maradandóvá.(1Sám 24,(9–12.)17–21)

Ébresztő gondolatok

Vajon miért kímélte meg Saul életét Dávid?
Ellenségként üldözték egymást, és váratlanul a
legkiszolgáltatottabb helyzetben találja maga
előtt Sault Dávid. Mégis megkíméli az életét, és
csak jelzést ad arra, hogy módjában volt végezni
vele. Nem tudhatjuk pontosan, mi játszódott le
Dávid szívében ekkor. Azt viszont biztosan
tudjuk, hogy Isten őt választotta Saul utódjának
és végül nemcsak elnyeri a királyi rangot, de
Izrael legfontosabb, legnagyobb királyává is lesz.
Mindez tehát Isten akaratából történt így. És azt
is tudjuk, hogy Saul látva Dávid irgalmát, olyan
hálaéneket énekel, mely számunkra már a
krisztusi összefüggést is prófétikusan magában
rejti. A maradandó királyságot ugyanis végül
nem Dávid, hanem utódja, Jézus hozza el, nem
csak Izrael számára, hanem mindannyiunknak.
Pelikán András
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Megkereszteltük
 Simon Diána kistestvérünket.

Megáldottuk
 Horváth Bálint és Tóth Rebeka, valamint
 Gáncs Tamás és Zügn Anna Júlia
testvérünk házasságkötését.

Eltemettük
 Újváry Andrásné született Link Katalin
83 évet élt testvérünket.

Elhunyt
 Benedek Rezsőné született Knábel Paula
testvérünk 93 éves korában.
Temetése szeptember 21-én, szerdán
12.30-kor lesz temetőnkben.
 Seregély Zsigmondné született Szigethy
Ilona testvérünk 99 éves korában.
Temetése szeptember 21-én, szerdán
14 órakor lesz temetőnkben.
 Rieckmann Patrick testvérünk 44 éves
korában.
Temetése szeptember 24-én, szombaton
10 órakor lesz a bánfalvi hősi temetőben.

Egyéb hirdetés
Október 1-jétől népszámlálást tartanak
Magyarországon. A felekezeti hovatartozásra
vonatkozó kérdésre nem lesz 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!
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Idejében hirdetjük

• Szeptember 25-én, a Szentháromság ünnepe

utáni 15. 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. 15 órakor istentisztelet a
Fabricius
szeretetotthonban.
16
órakor
istentisztelet Fertőszentmiklóson.
• Szeptember 27-én, kedden 18 órakor
teremtésünnepi istentisztelet a nagyteremben.
• Szeptember 28-án, szerdán 16.30-kor
Kindergruppe a gyülekezeti házban. 18 órakor
bibliaóra a kisteremben.
• Szeptember 29-én, csütörtökön 15.45-kor
német nyelvű konfirmációi óra a kisteremben.
17 órakor úrvacsorás Wochenpredigt a
nagyteremben. 18 órakor ifi az ifiteremben.
• Szeptember 30-án, pénteken 15 órakor
barkácskör a társalgóban. 16.15-kor és
17 órakor magyar nyelvű konfirmációi órák a
kisteremben.
• Október 2-án, az aratási hálaadás
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.
15
órakor
istentisztelet
a
Fabricius
szeretetotthonban. 16 órakor istentisztelet a
kórházkápolnában.
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Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
ab 18. September 2022
• Sonntag, 17. September, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
anschl.: Kirchenkaffee im Gemeindehaus
• Donnerstag, 22. September, 15.45 Uhr
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal
• Donnerstag, 22. September, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Freitag, 23. September, 15.30 Uhr
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt
Weiterer Termin: 14. Okt.
• Freitag, 23. September, 18 Uhr
Jugendgruppe im Jugendraum
• Sonntag, 25. September, 9 Uhr
Gottesdienst mit Gertraud Winter
• Mittwoch, 28. September, 16.30 Uhr
Kindergruppe im Gemeindehaus
Weiterer Termin: 12. Okt.
Ein kleiner Film über die Kindergruppe:
https://youtu.be/iDJ0DDDmAMw
Zum Vormerken:
Der Musikalische Advent findet
am Freitag, 2. Dezember 2022 statt.
Der aktuelle Christophoros liegt
zum Mitnehmen aus und ist online erreichbar:
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/p
df/2022-szeptember-september.pdf
Im deutschen Gottesdienst am
Sonntag, 2. Oktober um 9 Uhr werden die
18 deutschen Konfirmanden, die sich auf die
Konfirmation 2023 vorbereiten, vorgestellt.

