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ÜÜnnnneeppii  iisstteennttiisszztteelleetteeiinnkk  

december 20-án, advent 4. vasárnapján 

  8 óra magyar istentisztelet 

  9 óra német istentiszteletet 
10 óra magyar istentisztelet  

december 24-én, szenteste (csütörtökön) 

15 óra magyar istentisztelet 
17 óra német istentisztelet 
18 óra  magyar istentisztelet 

december 25-én, karácsony 1. napján (pénteken) 

  8 óra magyar istentisztelet  
  9 óra német istentiszteletet 
10 óra magyar istentisztelet 

15 óra istentisztelet Balfon  
16.30 istentisztelet Fertőszentmiklóson  

december 26-án, karácsony 2. napján (szombaton) 

  8 óra magyar istentisztelet 
  9 óra német istentisztelet 

10 óra  magyar istentisztelet 

december 27-én, a karácsony utáni vasárnapon 

  8 óra magyar istentisztelet 
  9 óra német istentisztelet 

10 óra  magyar istentisztelet 

december 31-én, óév este (csütörtökön) 

16 óra német istentisztelet 
17 óra magyar istentisztelet 

január 1-jén, újév ünnepén (pénteken) 

  8 óra magyar istentisztelet 
  9 óra német istentisztelet 
10 óra  magyar istentisztelet 

január 3-án, az év első vasárnapján 

  8 óra magyar istentisztelet 
  9 óra német istentisztelet 

10 óra  magyar istentisztelet 

15 óra istentisztelet Balfon 
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IIsstteennttiisszztteelleetteeiinnkk 

Vasárnap és ünnepnapokon: 

a templomban 8 órakor magyar istentisztelet, 

9 órakor német istentisztelet,  

10 órakor magyar istentisztelet. 

 

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. 36. szám.  Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr. 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri 

az evhirlev@gmail.com címen. 

 

  
„Az Ige test té let t ,  közöt tünk lakot t ,  
és lát tuk az  ő d icsőségét . ”  (Jn 1,15)  

KKAARRÁÁCCSSOONNYY  ÜÜNNNNEEPPEE  

 

22 00 22 00 ..   dd ee cc ee mm bb ee rr   22 55 ..    

a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei 

 

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél 

volt, és az Ige Isten volt.  

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és 

láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya 

egyszülöttjének dicsőségét, telve 

kegyelemmel és igazsággal. János 

bizonyságot tett róla, és azt hirdette: Ő 

volt az, akiről megmondtam: Aki 

utánam jön, nagyobb nálam, mert előbb 

volt, mint én. Mi pedig valamennyien az 

ő teljességéből kaptunk kegyelmet 

kegyelemre. Mert a törvény Mózes által 

adatott, a kegyelem és az igazság Jézus 

Krisztus által jött el. Istent soha senki 

sem látta: az egyszülött Isten, aki az 

Atya kebelén van, az jelentette ki őt. 

(Jn 1,1.14–18) 

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


– 2 – 

ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  

Ha vendégeket fogadunk, ne töltsék nálunk 

az éjszakát és ne étkezzünk együtt – ezt 

javasolják az idei karácsonyra a járvány 

megfékezése érdekében. Ez az ige is egy 

karácsonyi látogatásról szól, de nem 

olyasvalakiről, aki csak futó vendégként 

érkezik. „Az Ige testté lett, közöttünk lakott” 

– ez azt jelenti, hogy Jézus emberré lételében 

Isten nemcsak meglátogatta ezt a világot, 

hanem vállalta a sorsunkat. Átélte a 

kiszolgáltatottságot és a szeretteitől való 

elszakítottságot, de az örömöt, a családi és 

baráti közösséget is. Nem kell egyedül 

hordoznunk emberségünk nehézségeit, mert 

Jézus magára vette. Ezt hirdeti karácsony 

ünnepének a neve is, ami valószínűleg a latin 

incarnatio szóból, Isten megtestesülésének 

kifejezéséből származik. Az ő jelenléte 

megadja nekünk mindazt, amire szükségünk 

van. Tóth Károly 
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IIddeejjéébbeenn  hhiirrddeettjjüükk  
 Január 6-án, szerdán, vízkereszt ünnepén 18 
órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban. 

 Január 7-én, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a templomban.  

  

EEggyyéébb  hhiirrddeettéésseekk  
 

Megjelent gyülekezeti újságunk, a Christophoros 
karácsonyi száma. Elvihető templomunk kijárataitól, 

letölthető honlapunkról: 
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-

karacsony-weihnachten.pdf  

 

 

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. 

 
 

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. 
sopron.lutheran.hu     facebook.com/evsopron 

 
 

 

A 2021-es bibliaolvasó Útmutató megvásárolható 
istentiszteletek előtt és után a templom 

főbejáratánál, hétköznap délelőtt a pénztárban.  
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Deutschsprachige Gottesdienste 
und Gemeindeveranstaltungen 

ab 24. Dezember 2020 

• 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 

• Sonntag, 3. Januar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 7. Januar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Sonntag, 10. Januar, 9 Uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 14. Januar, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

Ein Weihnachtsgruß der deutschen Konfirman-

den ist online und kann unter diesem Link 
angesehen werden: 
https://youtu.be/Nb9HPqDATqk  

 

Die Weihnachtsausgabe des Christophoros ist 
erschienen und liegt zum Mitnehmen in der 
Kirche aus. Online ist er erreichbar unter: 
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/
pdf/2020-karacsony-weihnachten.pdf  

 

Die Gemeindegruppen können bis auf Weiteres 
nicht persönlich stattfinden. Wir geben bekannt, 
wenn dies wieder möglich ist. 

https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-karacsony-weihnachten.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-karacsony-weihnachten.pdf
https://sopron.lutheran.hu/
https://www.facebook.com/evsopron/
https://youtu.be/Nb9HPqDATqk
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-karacsony-weihnachten.pdf
https://sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2020-karacsony-weihnachten.pdf

