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április 2-án, virágvasárnap 
  8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet 
  9 óra német istentisztelet 

  9 óra gyerek-istentisztelet mocorgó 
foglalkozással 

10 óra  „Tízórai” magyar nyelvű úrvacsorás, új 
zenés istentisztelet, csatlakozóan teaház 

15 óra istentisztelet Balfon 
15 óra istentisztelet a szeretetotthonban 
16 óra istentisztelet kórházkápolnában 

április 6-án, nagycsütörtökön 
9.30 gyerek-istentisztelet (széder-alkalom, 

előzetes jelentkezést kérünk) 
17 óra német úrvacsorás istentisztelet 
18 óra magyar úrvacsorás istentisztelet 

április 7-én, nagypénteken 
  8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet  
  9 óra német úrvacsorás istentisztelet 
10 óra magyar úrvacsorás istentisztelet 
18 óra magyar istentisztelet passióolvasással és 

csatlakozó úrvacsorával 

április 8-án, nagyszombaton 
14 óra német istentisztelet a temetőkápolnában 
15 óra magyar istentisztelet a temetőkápolnában 

április 9-én, húsvétvasárnap 
  5.30 magyar úrvacsorás istentisztelet  
  8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet  

áldozati gyűjtéssel 
  9 óra német úrvacsorás istentisztelet  

áldozati gyűjtéssel 
10 óra  magyar úrvacsorás istentisztelet  

áldozati gyűjtéssel 
15 óra úrvacsorás istentisztelet Balfon 
15 óra úrvacsorás istentisztelet a szeretetotthonban 
16.15 úrvacsorás istentisztelet Fertőszentmiklóson 

április 10-én, húsvéthétfőn 
  8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet 
  9 óra német istentisztelet 
10 óra  magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával 
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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). 

MM ii nn dd ee nn   hhéé tt ee nn   
Szerdán: 

18 órakor bibliaóra klubszobában. 

Csütörtökön: 
18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben 

(heti váltásban a péntekivel). 

Pénteken: 
18 órakor ifi−Jugendgruppe a nagyteremben 

(heti váltásban a csütörtökivel). 

EE lléé rr hh ee ttőő sséégg ee ii nn kk 
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 
XV. évf. 14. szám. Szerkesztette: Dr. Major Tamás 

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

Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy 
kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, 

annak örök élete legyen őbenne. (Jn 3,14–15) 

Hírlevél 
2023. április 2. Virágvasárnap 

Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, 
behívatta Jézust, és megkérdezte tőle: Te vagy a 
zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle: 
Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták 
neked rólam? Pilátus erre így szólt: Hát zsidó 
vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át 
nekem téged: Mit tettél? Jézus így felelt: Az én 
országom nem e világból való: ha ebből a világból 
való volna, az én szolgáim harcolnának, hogy ne 
jussak a zsidók kezére. De az én országom nem 
innen való. Pilátus ezt mondta neki: Akkor mégis 
király vagy te? Jézus így válaszolt: Te mondod, 
hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért 
jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az 
igazságról: mindenki, aki az igazságból való, 
hallgat az én szavamra. Pilátus ezt kérdezte tőle: 
Mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a 
zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: Én nem találok 
benne semmiféle bűnt. (Jn 18,33–38) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Király-e Jézus? Ez virágvasárnap kérdése, ezzel 
szembesítenek egyrészt a pálmaágak és a 
hozsannázó tömeg, másrészt a szamárháton való 
bevonulás és Jézus szelídsége. Létezhet fegyve-
rek nélküli, alázatos király? Van olyan ország, 
ahol ilyen a király? Lehet ezekkel a módszerek-
kel és tanítással bármit elérni? Jézus igennel 
válaszol Pilátusnak és nekünk is. Ez az egyetlen 
reményünk, mert pont ilyen furcsa királyra és 
országra van szükségünk. Dr. Tóth Károly 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  
 Németh Ádám, 
 Jánosa Mira és  
 Bruckner Diána kistestvérünket. 

Eltemettük  
 Erdélyi Zoltánné született Lukács 

Erzsébet 81 évet élt testvérünket. 
 

Kapható az Evangélikus Élet mai száma 
850 Ft-os áron és a Dunántúli Harangszó 

tavaszi száma 400 Ft-os áron. 
 

 

Áprilistól újra a szokott rend szerint tartjuk a 
vasárnap délutáni istentiszteleteket: 

a hónap 1. vasárnapján 16 órakor a 
kórházkápolnában, a hónap 2. és 4. 

vasárnapján 16 órakor Fertőszentmiklóson. 
 

Április 6-án, nagycsütörtökön délelőtt  
9.30-kor széder-alkalmat tartunk családok 

számára a nagyteremben, melynek keretében 
átélhetjük, milyen a zsidó páskavacsora, és 

milyen volt Jézus utolsó vacsorája tanítványaival.  
Előzetes jelentkezést kérünk április 2-áig a 

lelkészi hivatalban! 
 

 

Az idei magyar nyelvű napközi gyerektábort 
június 26-30., július 2. napján tartjuk. 

„Van itt hely nálam, állj a kősziklára! 
Hegyek a Bibliában” címmel. 

Várjuk az 1-8. osztályos gyerekek családjainak 
jelentkezését az alábbi oldalon! 

https://docs.google.com/forms/d/1BUXTIStFjiFYCGH7
an6hYto9ZzsOvzOe0EEzSkbVBR4/  

 
 

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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• Ma, virágvasárnap délelőtt könyvvásár a 
templom előterében. 

• Kedden 19 órakor gospelpassió 
belépőjegyes koncert templomunkban. 

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

II dd ee jjéébb ee nn   hh ii rr dd ee tt jjüükk   

• Április 12-én, szerdán 16.30-kor 
Kindergruppe a klubszobában. 18 órakor 
bibliaóra a klubszobában. 

• Április 13-án, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 

• Április 14-én pénteken 15.30-kor 
Glaubensgesprächskreis a lelkészi 
hivatalban. 18 órakor ifi a kisteremben. 

• Április 15-én, szombaton 8 és 12 óra 
között jótékonysági ruhavásár a nagyterem-
ben. 10 órakor bábcsoport a klubszobában. 

• Április 16-án, a húsvét utáni 1. (Quasi 
modo geniti) vasárnapon 8 órakor magyar 
nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor 
német nyelvű istentisztelet a templomban – 
csatlakozóan Kirchenkaffee a kisteremben. 
9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyterem-
ben – mocorgó foglalkozással. 10 órakor 
magyar nyelvű istentisztelet a templomban – 
személyes igei áldással és csatlakozó 
úrvacsorával. 15 órakor istentisztelet Balfon. 
15 órakor istentisztelet a Fabricius szeretet-
otthonban. Aznap szupplikáció lesz 
gyülekezetünkben, a felnőtt-istentiszteleteken 
igét hirdet Angyal–Cseke Csaba teológushall-
gató. 
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uunndd  GGeemm eeiinndd eevv ee rraann ss ttaa ll ttuunnggeenn  

ab 2. April 2023 

• Palmsonntag, 2. April, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Gründonnerstag, 6. April, 17 Uhr 
Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Karfreitag, 7. April, 9 Uhr 
Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Karsamstag, 8. April, 14 Uhr 
Andacht in der Friedhofskapelle 
mit Pfr. Holger Manke 

• Ostersonntag, 9. April, 9 Uhr 
Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Ostermontag, 10. April, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 12. April, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 13. April, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 13. April, 17 Uhr 
Wochenpredigt 
mit Pfr. Frank-Lissy-Honegger 

• Freitag, 14. April, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Freitag, 14. April, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Sonntag, 16. April, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Csaba Angyal-Cseke  
(Theologiestudent) – Supplikation 
anschl.: Kirchenkaffee im Gemeindehaus 

 

Verabschiedung von Pfarrer Holger Manke 
Der Abschiedsgottesdienst von Pfarrer Holger 
Manke findet am Sonntag, 25. Juni 2023 um 
14 Uhr in unserer Kirche statt. Im Anschluss wird 
vor oder im Gemeindehaus ein Empfang stattfinden. 

https://docs.google.com/forms/d/1BUXTIStFjiFYCGH7an6hYto9ZzsOvzOe0EEzSkbVBR4/
https://docs.google.com/forms/d/1BUXTIStFjiFYCGH7an6hYto9ZzsOvzOe0EEzSkbVBR4/

