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• Ma, hatvanad 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 
teaházzal. 10 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban – házaspárok 
megáldásával és csatlakozó úrvacsorával. 
15 órakor istentisztelet Balfon. 15 órakor 
úrvacsorás istentisztelet a Fabricius 
szeretetotthonban. 16 órakor istentisztelet a 
kórházkápolnában. 

• Hétfőn 20 órakor nőslénykör (férfi 
beszélgetőkör) a lelkészi hivatalban. 

• Szerdán 10 órakor baba-mama kör a 
klubszobában. 16 órakor „Hunyadi Forgatag”, 
ismerkedő foglalkozás a leendő első 
osztályosoknak a Hunyadi iskolában.  
18 órakor bibliaóra a klubszobában.  
19 órakor női imaóra a klubszobában. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben.  

• Pénteken 18 órakor ifi a kisteremben. 

• Szombaton 10 órakor bábcsoport a 
klubszobában. 
 

 

Február 12-én, vasárnap a 10 órakor kezdődő 
istentiszteletkeretében, a Házasság hete 
programsorozat részeként megáldjuk a 
házaspárokat. Szeretettel hívunk minden 
házaspárt, aki megerősítő áldást szeretne 

kérni kapcsolatukra! 
 

 
 

A 2023-as bibliaolvasó Útmutató és A fény 
felé című áhítatoskönyv megvásárolható a 

pénztárban. 
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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 2. vasárnapján a kórházkápolnában, 

a hónap 1. és 3. vasárnapján Fertőszentmiklóson. 

(Ezen a két utóbbi helyszínen az időpontok 
februárra és márciusra megváltoztak!) 

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 a 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. 7. szám. Szerkesztette: Dr. Garab József 

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

„Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek 
meg a szíveteket.” (Zsid 3,15) 

Hírlevél 
2023. február 12.  

hatvanad vasárnap 
Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt, ujjongjunk 
szabadító kősziklánk előtt! Menjünk eléje 
hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval! Mert 
nagy Isten az ÚR, nagy király minden isten fölött. 
Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is 
az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet 
is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk 
meg, essünk térdre alkotónk, az ÚR előtt! Mert ő a mi 
Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő 
nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne 
keményítsétek meg szíveteket, mint Meríbánál, 
amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol 
megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár 
látták tetteimet. Negyven évig bosszankodtam arra 
a nemzedékre, és ezt mondtam: Tévelygő szívű ez a 
nép, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem 
haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom 
helyére! (Zsolt 95,1–11) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Örömre, nyugalomra, szabadulásra van 
szükségünk. A 95. zsoltár azt hirdeti meg, hogy van, 
ahol mindez megtalálható. Ez a hely nem egy másik 
ország, és nem is a halálunk utáni állapot. Ezek a 
kincsek ott vannak jelen, ahol Isten szava 
megszólal. Az ige meghallásán, befogadásán és 
megélésén múlik minden. Ezért szembesít minket 
ez a zsoltár azzal a kérdéssel, hogy milyen a 
szívem. Nem olyan-e, mint a magvető példázatában 
a kemény föld, ami nem fogadja be a magot? Ha 
Isten szava elér a szívünkbe, akkor minden 
megváltozhat, bánatunk örömre, zaklatottságunk 
nyugalomra, rabságunk szabadulásra változhat.  

Dr. Tóth Károly 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Megkereszteltük  

 Hackl Izabel kistestvérünket. 

Eltemettük  
 Koch Róbertné született Szilágyi 

Marianna 76 évet élt testvérünket és 

 Budai Gyuláné született Barabás Éva  

88 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Németh Kálmánné született Hirschler 

Erika testvérünk 66 éves korában.  

Temetése február 14-én, kedden 14 órakor 

lesz temetőnkben. 

EE gg yyéébb   hh ii rr dd ee ttéé ss ee kk   
 

Februárban és márciusban a korábbi években 
megszokottól eltérő rendben tartjuk a 

vasárnap délutáni istentiszteleteket: 
a hónap 1. és 3. vasárnapján 16 órakor 

Fertőszentmiklóson, a hónap 2. vasárnapján 
16 órakor a kórházkápolnában, 

a vasárnaponként 15 órakor kezdődő balfi 
istentisztelet pedig a hónap 

4. vasárnapján lesz úrvacsorás. 
 

 
 

Egyházunk országos hittanversenyt hirdetett. 
Ennek egyházmegyei fordulóját március 11-én, 

szombaton tartjuk Sopronban, a Líceumban. 
A téma egy sok gyerek által kedvelt történet: 

„Istennel szövetségben – Mózes kivezeti népét 
Egyiptomból”. A hittanosok nemcsak 

versenyezhetnek, hanem bábelőadás és játék is 
színeseti a programot. Örülnénk, ha minél több 

evangélikus hittanos vehetne részt ezen az 
alkalmon, a napokban lehet jelentkezni a 

hittanórákon, a hitoktatóknál. 
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• Február 19-én, ötvened vasárnapon  
8 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban. 9 órakor német nyelvű 
istentisztelet a templomban – csatlakozóan 
Kirchenkaffee a kisteremben. 9 órakor 
gyerek-istentisztelet a nagyteremben – 
mocorgó foglalkozással. 10 órakor magyar 
nyelvű úrvacsorás istentisztelet a 
templomban. 15 órakor istentisztelet Balfon. 
15 órakor istentisztelet a Fabricius 
szeretetotthonban. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. 

• Február 22-én, szerdán 16.30-kor 
Kindergruppe a klubszobában. 18 órakor 
bibliaóra a klubszobában.  

• Február 23-án, csütörtökön 17 órakor 
úrvacsorás Wochenpredigt a nagyteremben. 
18 órakor ifi a nagyteremben. 

• Február 24-én, pénteken 15.30-kor 
Glaubensgesprächskreis a lelkészi 
hivatalban. 

• Február 26-án, a böjti idő 1. (Invocavit) 
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 úrvacsorás istentisztelet Balfon.  
15 órakor istentisztelet a Fabricius 
szeretetotthonban.  

 
 

Az elektromos árammal való spórolás 
érdekében a templomban a padfűtést  

csak a szószékkel szembeni padsorban 
működtetjük. Kérjük a testvérek megértését! 

 

– 4 –  

DDeeuutt sscchh sspprr aacchh iigg ee  GGoo tttt ee ssddiiee nnss ttee   

uunndd  GGeemm eeiinndd eevv ee rraann ss ttaa ll ttuunnggeenn  

ab 12. Februar 2023 

• Sonntag, 12. Februar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 16. Februar, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 16. Februar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 17. Februar, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Sonntag, 19. Februar, 9 Uhr 

Gottesdienst mit 5-jährigem Konfirmations-
jubiläum der deutschen Konfirmanden 
2017/18 mit Pfr. Holger Manke 
anschl.: Kirchenkaffee im Gemeindehaus 

• Mittwoch, 22. Februar, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 23. Februar, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 23. Februar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 23. Februar, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Freitag, 24. Februar, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Sonntag, 26. Februar, 9 Uhr 

Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

 
 


