
– 5 – 

GGyyüülleekkeezzeettii  aallkkaallmmaaiinnkk  aa  hhéétteenn  

 Ma, advent harmadik vasárnapján 8 órakor 
magyar nyelvű istentisztelet a templomban.  
9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban. 10 órakor magyar nyelvű 
istentisztelet a templomban. 

 Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
templomban.  

Adventi sorozatunk még tart. Templomunk Bünker 
közben lévő egyik ablakára naponta egy-egy szó 
kerül, mely adventi elmélkedésünket, ünnepre 
készülésünket segítheti. A szavakhoz gyülekezetünk 
tagjai írtak gondolatokat, ezek minden nap  
17 órakor kerülnek feltöltésre a magyar és a német 
Facebook-oldalunkra. Kövessük együtt a 24 napon 
át tartó adventi üzeneteket, egészen karácsonyig! 

 

Naponta osztunk meg rövid videóáhítatot 
honlapunkon és magyar nyelvű Facebook-
oldalunkon délelőtt 9 órakor. A gyermek-
istentiszteletet online lehet követni ugyancsak 
honlapunkon és Facebook-oldalunkon vasárnap  
9 órakor. A vasárnapi templomi igehirdetést is 
videóra vesszük, ez is megtekinthető ugyanezeken a 
felületeken vasárnap kora délutántól.  

 

A koronavírus-járvány miatt továbbra is 
korlátozásokat kellett tartanunk gyülekezetünk 
életében: Kizárólag a templomi istentiszteleteinket 
tarthatjuk meg, hétközi alkalmaink továbbra is 
szünetelnek. A templomban kizárólag a 
távolságtartás betartásával, a kézfertőtlenítő 
használatával, az orrot és szájat elfedő maszk 
viselésével van lehetőség jelen lenni. Az 
istentiszteleteken nem lehetséges az éneklés és az 
úrvacsoravétel, rövidített liturgiával zajlanak ezek az 
alkalmaink. 
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IIsstteennttiisszztteelleetteeiinnkk 

Vasárnap: 

a templomban 8 órakor magyar istentisztelet, 
9 órakor német istentisztelet,  

10 órakor magyar istentisztelet. 

Csütörtökön: 

17 órakor Wochenpredigt a templomban. 

EEggyyéébb  hhiirrddeettéésseekk  
Szeretettel emlékeztetjük azokat, akik az idei évben 
még nem fizettek egyházfenntartói járulékot, hogy 
ezt megtehetik átutalással, postai befizetéssel vagy 

személyesen pénztárunkban. Köszönjük a 
hozzájárulást gyülekezetünk működéséhez! 

 

Az adakozáshoz szívesen ajánljuk a perselypenz.hu 
oldalt is, melyen kártyás fizetéssel lehet 

perselypénzt, adományt és egyházfenntartói 
járulékot is utalni gyülekezetünknek. 

 

  
EElléérrhheettőőssééggeeiinnkk 

Lelkészi Hivatal: hétköznap 8-12 h,  
Pénztár: hétfőtől csütörtökig 8-12 h 

Sopron, Színház u. 27.   tel.: 99/523-002 (fax -003)  
honlap:     sopron.lutheran.hu 
e-mail:    sopron@lutheran.hu 

Számlaszámunk, amelyre az egyházfenntartói 
járulék átutalással (akár rendszeres átutalási 

megbízással) is fizethető:  OTP 11737083-20006895 

XII. évf. 34. szám.  Szerkesztette: Kóczán Krisztián 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri 

az evhirlev@gmail.com címen. 

 

Épí tse tek  u ta t  a  pusz tában az  ÚRnak!   
Az  ÚR  jön  hata lomma l .  (Ézs 40,3 .10 )  

 

AADDVVEENNTT  HHAARRMMAADDIIKK  VVAASSÁÁRRNNAAPPJJAA  

 

22 00 22 00 ..   dd ee cc ee mm bb ee rr   11 33 ..    

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei  

 

Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló 

bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem 

szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten 

ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és 

ő hívott el szent hívással, nem a mi 

cselekedeteink alapján, hanem saját végzése 

és kegyelme szerint, amelyet még az idők 

kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. 

Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, 

Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte 

a halál erejét, és az evangélium által 

világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. 

Ennek az evangéliumnak a szolgálatára 

rendeltettem én hírnökül, apostolul és 

tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem 

szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg 

vagyok győződve, hogy neki van hatalma 

arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze 

arra a napra. Az egészséges beszéd 

példájának tekintsd, amit éntőlem hallottál, a 

Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. 

A rád bízott drága kincset őrizd meg a 

bennünk lakozó Szentlélek által. (2Tim 1,8–14) 

https://perselypenz.lutheran.hu/
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com
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ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
Hogyan érkezik Jézus? Advent eljövetelt 
jelent, és valóban az ő érkezésére van 
szükségünk. Hiszen Isten mentő szeretete 
Jézus Krisztus személyében van jelen. Jézus 
eljövetele többféle: emlékezünk a kétezer 
évvel ezelőtti emberré lételére, és készülünk 
arra, hogy majd újra eljön dicsőségben. De a 
kettő között sem hagy magunkra minket: 
eljön hozzánk a róla szóló tanúskodásban. 
Az evangéliumban talál célba, válik 
számunkra hozzáférhetővé Isten szeretete. 
Talán észre sem vesszük, micsoda kincsünk 
van azzal, hogy a tanúk láncolatán keresztül 
elért hozzánk az örömhír. Ettől lehet igazi 
adventünk. Tóth Károly 

Megáldottuk 
 Molnár Norbert és Csőre Anikó testvérünk 

házasságkötését. 

Eltemettük 
 Pinezits József 86 évet élt testvérünket és 

 Németh Albertné született Hasza Etelka 

Sarolta 80 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Varga György testvérünk 68 éves korában. 

Temetése december 14-én, hétfőn 13 órakor lesz 

temetőnkben. 

 Szabóné Boros Andrea testvérünk 64 éves 
korában. 

Temetése december 14-én, hétfőn 14 órakor lesz a 

Szent Mihály-temetőben. 
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IIddeejjéébbeenn  hhiirrddeettjjüükk  
 December 20-án, advent negyedik 
vasárnapján 8 és 10 órakor magyar nyelvű, 9 
órakor német nyelvű istentisztelet a templomban.  

 December 24-én, szenteste 15 és 18 órakor 
magyar nyelvű, 17 órakor német nyelvű 
istentisztelet a templomban.  

 December 25-én, karácsony ünnepén 8 és  
10 órakor magyar nyelvű, 9 órakor német nyelvű 
istentisztelet a templomban.  
15 órakor istentisztelet Balfon.  
16.30-kor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

 December 26-án, karácsony 2. napján 8 és  
10 órakor magyar nyelvű, 9 órakor német nyelvű 
istentisztelet a templomban. 

 December 27-én, a karácsony utáni 
vasárnapon 8 és 10 órakor magyar nyelvű,  
9 órakor német nyelvű istentisztelet a 
templomban.  

EEggyyéébb  hhiirrddeettéésseekk  
Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebook-

oldalait, amelyeken ismét sok lelki tartalmat 
osztunk meg. A naprakész információk mellett 

igehirdetéseink képi- vagy hanganyagait is 
megtalálhatják. Honlapunk címe: 

https://sopron.lutheran.hu, Facebook-oldalaink 
címei: https://www.facebook.com/evsopron/ és 

https://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron/ 
 

 

Kapható az Evangélikus Élet múlt vasárnapi száma 
600 Ft-os áron és a Dunántúli Harangszó őszi száma 

400 Ft-os áron. 

 
 

A 2021-es bibliaolvasó Útmutató és Evangélikus 
naptár megvásárolható istentiszteletek előtt és 

után a templom főbejáratánál, hétköznap délelőtt a 
pénztárban. 
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Deutschsprachige Gottesdienste 
und Gemeindeveranstaltungen 

ab 13. Dezember 2020 

• Sonntag, 13. Dezember, 9 Uhr – 3. Advent 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

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

• Sonntag, 20. Dezember, 9 Uhr – 4. Advent 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Heilig Abend, 24. Dezember, 17 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Sonntag, 27. Dezember, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Altjahresabend, 31. Dezember, 16 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Neujahr, 1. Januar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr.in Eszter Manke-Lackner 

Die abwechselnd deutsch- und ungarisch-
sprachigen Beiträge zum Adventsfenster können 
täglich auf den facebook-Seiten unserer 
Gemeinde verfolgt werden. 
 

Der Musikalische Advent 2020 ist weiterhin 
online: https://youtu.be/0lCAILtJxSA 
Mitwirkende sind: Péter Kuzsner, Fáti Nagy, 
Anna Soós, Zsombor Körmendy, Botond Hegedüs, 
Gabica Varga, Richard von Fuchs, Boróka Varga, 
Márta Farsang, Erzsébet Ghiczy, András Krisch, 
Ágoston Frank, Luca Horváth, Elmira Bali, 
Lilla Brandt, Oskar Aizenpreisz, Holger Manke 
 

Wer heuer noch keinen Kirchenbeitrag 
entrichtet hat, sei hier mit freundlich daran 
erinnert. 

https://sopron.lutheran.hu/
https://www.facebook.com/evsopron/
https://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron/
https://youtu.be/0lCAILtJxSA

