
Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas.  
(Zak 9,9b) 
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Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás 

nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint 

akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő 

és maradandó igéje által. „Mert minden test olyan, mint a fű, és minden 

dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr 

beszéde megmarad örökké.” Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. 
(1Pt 1,22–25) 

ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
Különös advent ez. Arra készülünk, mint olyan sokszor már, hogy Isten 
szeretetét, az értünk küldött Megváltó feletti örömünket egymás felé való 
szeretetben éljük meg. És eközben arra kényszerülünk, hogy egymás fizikai 
közelségétől tartózkodjunk, hogy ne látogassuk, ne öleljük meg egymást. 
Nagyon nehéz. Az apostoli bátorítás is az egymás felé való tiszta és őszinte 
szeretetre vezet, és kihívás, hogy hogyan találjuk meg ennek a módját 
ebben a megváltozott helyzetben. De ha hisszük azt, hogy Isten velünk van 
most is, ha hisszük, hogy az Úr beszéde megmarad örökké, minden 
változás, minden körülmény között is, akkor merjünk ebben bízva 
egymásra gondolni, egymásért imádkozni, egymás felé örömüzeneteket 
küldeni, nem panaszkodni, hanem békességet és szeretetet sugározni. 
Valódi belső, lelki adventünk lehet!         Pelikán András

GGyyüülleekkeezzeettii   aallkkaallmmaaiinnkk  
 Ma, advent első vasárnapján 8 és 10 órakor magyar nyelvű, 9 órakor 
német nyelvű istentisztelet a templomban. 

 Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a templomban. 

 December 6-án, advent második vasárnapján 8 és 10 órakor magyar 
nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 

 December 10-én, csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a templomban. 

 December 13-án, advent harmadik vasárnapján 8 és 10 órakor magyar 
nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 



Megkereszteltük 
 Tóth-Ludvai Dávid kistestvérünket. 

Eltemettük 
 Kovács Józsefné született Németh Gizella 82 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Taschner Jánosné született Szabó Ildikó Zsuzsanna testvérünk 71 éves 

korában. 
Temetése december 1-jén, kedden 14 órakor lesz a Szent Mihály-temetőben. 

 Aradi Pál testvérünk 67 éves korában.  
Temetése december 3-án, csütörtökön 10 órakor lesz temetőnkben. 

 Sárosi Zoltán testvérünk 80 éves korában.  
Temetése december 3-án, csütörtökön 14 órakor lesz a Szent György-templomban. 

 Pinezits József testvérünk 86 éves korában.  
Temetése december 8-án, kedden 13 órakor lesz temetőnkben. 

 Németh Albertné született Hasza Etelka Sarolta testvérünk 80 éves 
korában. Temetése december 9-én, szerdán 13 órakor lesz temetőnkben. 

DDeeuuttsscchhsspprraacchhiiggee  GGootttteessddiieennssttee  
• jeden Donnerstag, 17 Uhr Wochenpredigt in der Kirche 

• jeden Sonntag, 9 Uhr Gottesdienst in der Kirche 
Der Musikalische Advent findet heuer online statt – und wird ab Ende 

der Woche über die facebook-Seite und youtube erreichbar sein. 

EEggyyéébb  hhiirrddeettéésseekk  
Adventi sorozatot indítunk hétfőtől. Templomunk egyik Bünker közi ablakára 
naponta egy-egy szó kerül, mely adventi elmélkedésünket, ünnepre készülé-

sünket segítheti. A szavakhoz gyülekezetünk tagjai írtak gondolatokat, ezeket 
minden nap 17 órakor töltjük fel a magyar és a német Facebook-oldalunkra. 

Kövessük együtt a 24 napon át tartó adventi üzeneteket, egészen karácsonyig! 

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 

facebook oldalaink: https://www.facebook.com/evsopron és 
https://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron 

Számlaszámunk, amelyre az egyházfenntartói járulék átutalással (akár rendszeres 
átutalási megbízással) is fizethető:  OTP 11737083-20006895 

XII. évf. 31. szám. Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr. 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.
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