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Gyülekezeti alkalmaink a héten
• Ma, advent 3. vasárnapján 8 órakor

magyar nyelvű istentisztelet a templomban.
9
órakor
német
nyelvű
úrvacsorás
istentisztelet a templomban. 9 órakor gyerekistentisztelet a nagyteremben – 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.
• Hétfőn 20 órakor nőslénykör (férfi
beszélgetőkör) a klubszobában.
• Szerdán 10 órakor baba-mama kör az
ifiteremben,
18
órakor
bibliaóra
a
kisteremben.
• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt
a nagyteremben. 19 órakor női imaóra a
klubszobában.
• Pénteken
15
órakor
barkácskör
a társalgóban. 18 órakor ifi a nagyteremben.
• Szombaton 10 órakor bábcsoport a
kisteremben
Templomunk egyik Bünker köz felöli ablakát
az idei adventben is napról napra bővülő kép
díszíti az Eötvös Gimnázium tanárainak és
diákjainak köszönhetően.
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.
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Istentiszteleteink
Vasárnap:
a templomban 8 órakor magyar nyelvű istentisztelet,
9 órakor német nyelvű, úrvacsorás istentisztelet,
9 órakor gyerek-istentisztelet a nagyteremben –
mocorgó foglalkozással
10 órakor magyar istentisztelet, személyes igei
áldással, csatlakozó úrvacsorával.
15 órakor úrvacsorás istentisztelet Balfon.
16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson.
Délelőtt jótékonysági vásár és könyvvásár a
templom előterében
Csütörtökön:
17 órakor Wochenpredigt a nagyteremben
(minden hónap utolsó csütörtökén úrvacsorás).

Minden héten
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).

Elérhetőségeink

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

„Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Az Úr jön
hatalommal.” (Ézs 40,3.10)

Hírlevél
2021. december 12.
advent 3. vasárnapja

Ha én magamról tennék bizonyságot, az én
bizonyságtételem nem volna igaz. Más az, aki
bizonyságot tesz énrólam, és tudom, hogy igaz az a
bizonyságtétel, amellyel rólam tanúskodik. Ti
elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az
igazságról. Nekem azonban nincs szükségem
embertől való bizonyságtételre, hanem azért
mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek. Ő volt az égő
és világító fáklya, de ti csak egy ideig akartatok az
ő világosságában örvendezni. Nekem azonban
Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van. Mert a
tettek, amelyeket átadott nekem az Atya, hogy
teljesítsem azokat, ezek a tetteim maguk tanúskodnak arról, hogy engem az Atya küldött el. Az
Atya, aki elküldött engem, ő tett bizonyságot rólam.
Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem
láttátok, és az igéje sem marad meg bennetek, mert
annak, akit ő elküldött, nem hisztek. (Jn 5,31–38)

Ébresztő gondolatok
Tudnánk-e hinni Keresztelő János kemény
szavainak, melyekkel a közel lévő Messiásról tett
bizonyságot? Állnánk-e ott mellette a Jordán
partján készen a nagy találkozásra? És Jézus halk
hangját meghallanánk-e, amikor szelíden szólva
teljesedik be általa a sok prófécia? És halljuk-e
most hangját? Mert valóban közel van hozzánk,
és közel van üdvösségünk! Adventi időnket
tudjuk-e jól használni e találkozásra készülve?
Pelikán András
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Megkereszteltük
 Nagy-Parragh Emília és
 Juray Jázon kistestvérünket.

Eltemettük
 Ringhofer Károlyné született Kleer Judit
87 évet élt testvérünket.

Elhunyt
 Tengerné Zákány Lujza testvérünk
68 éves korában. Temetése december 15én, szerdán 11 órakor lesz temetőnkben.
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Idejében hirdetjük

• December 19-én, advent 4. vasárnapján

8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor német nyelvű
istentisztelet a templomban. 9 órakor gyerekistentisztelet 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.

• December

22-én, szerdán
bibliaóra a kisteremben.

18

órakor

• December 23-án, csütörtökön 17 órakor
Wochenpredigt a nagyteremben.

Ünnepi istentiszteleteink
december 24-én, szenteste (pénteken)
16 óra ökumenikus istentisztelet Balfon
17 óra német istentisztelet
18 óra magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával

Egyéb hirdetések
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
Kapható a 2022-es bibliaolvasó Útmutató
és a 2022-es Evangélikus naptár.

december 25-én, karácsony 1. napján
(szombaton)
8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet
áldozati gyűjtéssel
9 óra német úrvacsorás istentisztelet
áldozati gyűjtéssel
10 óra magyar úrvacsorás istentisztelet
áldozati gyűjtéssel
15 óra úrvacsorás istentisztelet Balfon
16.15 úrvacsorás istentisztelet Fertőszentmiklóson
december 26-án, karácsony 2. napján (vasárnap)
8 óra magyar úrvacsorás istentisztelet
9 óra német istentisztelet
10 óra magyar istentisztelet csatlakozó úrvacsorával

Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
ab 12. Dezember 2021
• 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 und mehreren Mitgliedern der
Jugendgruppe.
Musikalisch wirkt mit: Richard von Fuchs
• 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
• Sonntag, 19. Dezember, 9 Uhr (4. Advent)
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 23. Dezember, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Heiligabend 24. Dezember, 17 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, 9 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
• 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, 9 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Altjahresabend, 31. Dezember, 16 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
mit Pfr. Holger Manke
• Neujahr, 1. Januar, 9 Uhr
Gottesdienst
mit Pfarrerin Eszter Manke-Lackner
Losungen und Feste-Burg-Kalender 2022
… es gibt noch ein paar Exemplare der deutschsprachigen Losungen und Feste-Burg-Kalender.
Bitte melden Sie sich bei Bedarf bei Holger Manke.

Könyvajánló Gary
Chapman könyveiből
Gary Chapmann amerikai író, baptista lelkész,
párkapcsolati szakértő, házassági tanácsadó,
az öt szeretetnyelv fogalom megalkotója.
Valójában minden könyve a szeretetről és a
szeretetben való kommunikációról szól.
Gyakran azért megyünk el egymás mellett,
mert nem értjük a másik szeretetnyelvét. Nem
értjük, mire van szüksége, és ő maga hogyan
tudja kifejezni a szeretetét.
Az öt szeretetnyelv Chapmann szerint: az
elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás, a szívességek és a testi érintés.
Mindannyian beszélünk legalább egy, de akár
két szeretetnyelvet, s ha ezen kommunikálnak
velünk, tökéletesen értve, megértve, megbecsülve, és szeretve érezzük magunkat.
Érdemes időt és figyelmet fordítani ezekre a
kommunikációs lehetőségekre, megismerni a
körülöttünk élők szeretetnyelvét, mert sok
félreértés, megbántódás, csalódás előzhető
meg velük.
Az egyes kötetek egy-egy speciális élethelyzetre vonatkozóan adnak segítséget. Tömörek,
könnyen olvashatóak, mindennapi példákkal
illusztráltak. Iratterjesztésünkben most az
alábbi könyvek kaphatóak, de kívánságra a
sorozat többi tagja is megrendelhetők:
Szólóban. Az egyedülállók szeretetnyelve
Segítség, szülők lettünk!
Kamaszokra hangolva. A tinédzserek öt
szeretetnyelve

Igehirdetések, áhítatok,
gyűjtemények
Gáncs Péter: Forrásközelben. Gáncs Péter
püspök összegyűjtött publicisztikai írásai.
2006 februárjában indult az Evangélikus Élet
című „püspökpublicisztikai” rovata, az
Égtájoló. Ebben a rovatban jelentek meg Gáncs
Péternek, a Déli Evangélikus Egyházkerület
püspökének jelen kötetbe gyűjtött írásai.
Igehirdetései a legváratlanabb pillanatokban is
az örömhírről, az evangéliumról beszélnek.
Publicisztikájának közéletisége megmutatja a
mindennapokban élő, köztünk járó embert.
Bruce H. Wilkinson: Napi útravaló. Áhítatos
könyv – Egy év alatt végig a Biblián.
A kötet segítségével egy év alatt elolvashatjuk
az egész Bibliát, emellett gyakorlati válaszokat
is kapunk azokra a kérdésekre, melyekkel
hétköznapjaink során találkozunk. Különböző
segédeszközöket csatlakoznak a könyvhöz:
Táblázatok, statisztikák, amik segítenek átlátni
az olvasottakat. Alapelvek, melyek alkalmazása
nagy hatással lehet életünkre. Biblián kívüli
információk, történelmi tények, és érdekességek, amelyek segítenek áthidalni a több ezer
éves távolságot.
Gáncs Tamás: Negyvenkét életjel.
Egy negyvenkét éves evangélikus lelkész
nagyon mai töprengései a több ezer éves ige
mentén. Az írások eredetileg az Evangélikus
Élet Élővíz. c. rovatában jelentek meg. Zseniális
ötlet a 42 írás mellé csatlakozó, 20 db felnőtt
színezős igés lap, amelyet magunk is
elküldhetünk barátainknak „életjelként.”

