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• Ma, advent 2. 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 a templom 
előterében. 15 órakor istentisztelet Balfon.  
16 órakor istentisztelet kórházkápolnában.  
18 órakor adventi gyertyagyújtás a 
Várkerületen evangélikus áhítattal. 

• Kedden 17 órakor presbitériumi ülés a 
nagyteremben. 

• Szerdán 18 órakor bibliaóra a 
kisteremben. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt  
a nagyteremben. 18 órakor ifi a nagyteremben. 

• Pénteken 15 órakor barkácskör  
a társalgóban. 15.30-kor Glaubensgesprächs-
kreis. 
 

 

Köszönjük a gyülekezetünk működéséhez adott 
támogatásokat. Várjuk az egyházfenntartói 

járulékot, ami befizethető személyesen 
pénztárunkban, csekken, banki átutalással, vagy a 

perselypenz.hu oldalon bankkártyás fizetéssel. 
 

 
 

Kérjük mindenkitől az orrot és szájat elfedő 
maszk viselését az istentiszteleteken, a hétközi 

alkalmakon, a temetések alkalmával pedig a 
temetőkápolnában, továbbá, hogy a templomban 

csak minden második padba üljenek. 
 

 

Kapható a 2022-es bibliaolvasó Útmutató  
és a 2022-es Evangélikus naptár. 
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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 úrvacsorás 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 
XIII. évf. 49. szám. Szerkesztette: Dr. Garab József. 

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

Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert 
közeledik a megváltásotok. (Lk 21,28) 

 

Hírlevél 
2021. december 5.  

advent 2. vasárnapja 

Azután ezt a példázatot mondta: Egy 

embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és 

kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de 

nem talált. Azt mondta a vincellérnek: Íme, 

három éve, hogy idejárok gyümölcsöt 

keresni ezen a fügefán, de nem találok. 

Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az 

így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még 

ebben az évben, míg körülásom és 

megtrágyázom, hátha terem jövőre, ha 

pedig nem, akkor vágd ki! (Lk 13,6–9) 

ÉÉbb rree ss zz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Időkérés. Egy vesztésre álló csapat 

kapitánya kérhet időt pár másodperccel a 

meccs lefújása előtt. Mert nem adja fel. 

Mert az utolsó utáni lehetőséget is megadja 

játékosainak, hogy nagyon gyorsan 

eligazíthassa, felfrissíthesse őket, hogy gólt 

szerezhessenek. Hátha mégis sikerül 

győzni a végén! Jézus időt kér számunkra. 

Könyörög értünk. „De a fejsze már ott van a 

fák gyökerén…” (Mt 3,10) 

Matus Klára Krisztina 

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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Eltemettük  
 Figler Imre 59 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Ringhofer Károlyné született Kleer Judit 

testvérünk 87 éves korában.  
Temetése december 6-án, hétfőn 13 órakor 
lesz a Szent Mihály-temetőben. 

 Tengerné Zákány Lujza testvérünk  
68 éves korában. Temetéséről később 
intézkednek. 

 

EE gg yy éé bb   hh ii rr dd ee tt éé ss ee kk   
 

Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és 
Facebook-oldalait. Magyar és német nyelven 

is folyamatosan hírt adunk gyülekezetünk 
életének fontos információiról. 

sopron.lutheran.hu 
facebook.com/evsopron 

facebook.com/evang.gemeinde.sopron 
 

 
 

Templomunk egyik Bünker köz felőli ablakát 
az idei adventben is napról napra bővülő kép 

díszíti az Eötvös gimnázium tanárainak és 
diákjainak köszönhetően. 

 

– 3 – 

II dd ee jj éé bb ee nn   hh ii rr dd ee tt jj üü kk   
• December 12-én, advent 3. vasárnapján  
8 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban. 9 órakor német nyelvű 
úrvacsorás istentisztelet a templomban.  
9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyterem-
ben – mocorgó foglalkozással. 10 órakor 
magyar nyelvű istentisztelet a templomban – 
személyes igei áldással és csatlakozó 
úrvacsorával. Délelőtt jótékonysági vásár és 
könyvvásár a templom előterében. 15 órakor 
istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. 

• December 13-án, hétfőn 20 órakor 
nőslénykör (férfi beszélgetőkör) a klubszobá-
ban. 

• December 15-én, szerdán 10 órakor baba-
mama kör az ifiteremben. 18 órakor 
bibliaóra a kisteremben. 

• December 16-án, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben. 19 órakor 
női imaóra a klubszobában. 

• December 17-én, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 18 órakor ifi a 
nagyteremben. 

• December 18-án, szombaton 10 órakor 
bábcsoport a kisteremben. 

• December 19-én, advent 4. vasárnapján  
8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor német 
nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor 
gyerek-istentisztelet a nagyteremben – 
mocorgó foglalkozással. 10 órakor magyar 
nyelvű istentisztelet a templomban – 
csatlakozó úrvacsorával. Délelőtt könyvvásár 
a templom előterében. 15 órakor istentisztelet 
Balfon. 18 órakor adventi gyertyagyújtás a 
Várkerületen ökumenikus áhítattal. 
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ab 5. Dezember 2021 

• Sonntag, 5. Dezember, 9 Uhr (2. Advent) 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 9. Dezember, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal 

• Donnerstag, 9. Dezember, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 9. Dezember, 18 Uhr 
Ifi–Jugendgruppe im Gemeindesaal 

• Freitag, 10. Dezember, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Sonntag, 12. Dezember, 9 Uhr (3. Advent) 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke sowie Ábel Czigány, 
Botond Hegedüs, Márk Kónya, Fabian Kruse, 
Adam Krutzler, Henrik Theurer und 
Philipp Tobler 

• Donnerstag, 16. Dezember, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal 

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

• Freitag, 17. Dezember, 18 Uhr 
Ifi–Jugendgruppe im Gemeindesaal 

Losungen und Feste-Burg-Kalender 2022 

… es gibt noch ein paar Exemplare der deutsch-
sprachigen Losungen und Feste-Burg-Kalender. 

Bitte melden Sie sich bei Bedarf bei Holger Manke. 

 

Musikalischer Advent 

Dank allen Mitwirkenden des diesjährigen 
„Musikalischen Advents“. 

Wer nicht dabei sein konnte oder noch eine 
„Zugabe“ wünscht, dem sei die Online-Fassung 

des „Musikalischen Advents“ aus dem vergangenen 
Jahr empfohlen: https://youtu.be/0lCAILtJxSA  

http://www.sopron.lutheran.hu/
http://www.facebook.com/evsopron
http://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron
https://youtu.be/0lCAILtJxSA
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Joób Olivér: Élőszó. Hol és hogyan prédikál-

tam 

Azoknak, akik 1963-1969 

között voltak fiatalok ebben a 

gyülekezetben, biztosan nem 

kell reklám ehhez a 

könyvhöz!  Élőszóban 

találkoztak Joób Olivérrel, 

többször hallottam, milyen 

nyomot hagyott bennük a 

hajdani „Jüngi”. Azok, akik 

ennek nem voltak részesei, most megismerked-

hetnek Joób Olivér gondolataival, prédikációival.   

Az Élőszó. Hol és hogyan prédikáltam c. kötet 

lapjain egy nem mindennapi életút, és egy 

sokaknak ismerős igehirdető arca rajzolódik ki.  

Olvashatjuk a könyvet időrendben, az életpálya 

szakaszai szerint, a teológus évektől a nyugdíjas 

évekig. Minden szakasz elején életrajzi 

összefoglaló van. A rövid összefoglalót 10-13 

igehirdetés követi. Két mutató is kiegészíti a 

kötetet: az igehirdetéseket visszakereshetjük az 

alapigék szerint, a bibliai könyvek sorrendjében, 

és a különféle alkalmak szerint is.  

Aki a kötetet megvásárolja, egyúttal támogatja a 

gyülekezet ifjúsági munkáját. Joób Olivér ugyanis 

a könyvek teljes bevételét erre a célra ajánlotta 

föl! 

Szeretettel várjuk a Testvéreket gyülekezeti 

könyvvásárainkra az adventi vasárnapok 

mindegyikén, templomunk előterében! 

Gyerekkönyvek 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, 

még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” 

Péld 22,6 

Füller Tímea: Percegő mesék 

Hogy mi történt az első karácsonyon Betlehem-

ben, azt mindenki tudja. Vagy mégsem? Ilyen 

közelről, ilyen aprólékosan senki más nem 

ismerheti, csak a József ácsmester műhelyében 

lakó szúcsalád és rengeteg leszármazottjuk, akik 

nemzedékről nemzedékre újra és újra mesélik 

kicsinyeiknek a kalandos történetet. 

Marion Thomas: A legszebb bibliai történetek 

A huszonnyolc bibliai történetet tartalmazó 

kiadványnak köszönhetően a kisgyermekek is 

megismerkedhetnek az Ó- és Újszövetség 

legfontosabb szereplőivel és eseményeivel, 

melyeket lenyűgöző képek keltenek életre. 

Gary Chapman: Tökéletes pajtás – az 5 

szeretetnyelv gyerekeknek 

Látogass el Dani és Dorka társaságában Geri 

Bácsi Állatparkjába, ahol egy felejthetetlen 

születésnapi zsúr keretében nem csupán a 

„tökéletes pajtásod” találhatod meg, hanem azt is 

megtudhatod, milyen szeretetnyelvet beszélsz!  

A könyv elsősorban kisiskolásoknak íródott, ám 

a különböző játékos feladatok a kisebb testvérek 

figyelmét is leköthetik, igazi családi élménnyé 

varázsolva ezzel a közös olvasást.  


