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Gyülekezeti alkalmaink a héten
• Ma, advent 1. vasárnapján 8 órakor magyar

nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a
templomban – áldozati gyűjtéssel. 9 órakor
gyerek-istentisztelet a nagyteremben –
mocorgó foglalkozással. 10 órakor magyar
nyelvű istentisztelet a templomban – áldozati
gyűjtéssel és csatlakozó úrvacsorával. Délelőtt
adventi jótékonysági vásár és könyvvásár a
templom előterében. 15 órakor istentisztelet
Balfon.
16
órakor
istentisztelet
Fertőszentmiklóson.
16
órakor
adventi
gyertyagyújtás
a
Jerevánon
ökumenikus
áhítattal.
• 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. 17 órakor Musikalischer Advent
a templomban.
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 az Evangélikus Élet mai száma
600 Ft-os áron.
Kapható a 2022-es bibliaolvasó Útmutató
és a 2022-es Evangélikus naptár.
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Istentiszteleteink
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).

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. 48. szám. Szerkesztette: Kóczán Krisztián.
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja,
aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas…
(Zak 9,9)

Hírlevél
2021. november 28.
advent 1. vasárnapja

Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának
kezdete. Amint meg van írva Ézsaiás próféta
könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki
elkészíti utadat; kiáltó szava hangzik a
pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek
ösvényeit!”, megjelent Keresztelő János a
pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a
bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea
egész vidéke és a jeruzsálemiek is mind, és amikor
megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a
Jordán folyóban.
János teveszőr ruhába volt öltözve, derekán
bőrövet viselt, sáskát evett és vadmézet. Ezt
hirdette: Utánam jön az, aki erősebb nálam, és én
arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját
megoldjam. Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő
pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. (Mk 1,1–8)

Ébresztő gondolatok

Új kezdetre van szükségünk – ennek felismerésére
vezetnek
megoldatlan
kérdéseink,
félelmeink,
a
fenyegető
körülmények,
gyengeségünk. Ezt az új kezdetet keresték azok,
akik kimentek Keresztelő Jánoshoz a pusztába,
és felvették a megtérés keresztségét, mert le
akarták mosni a bűneiket. Nekik is, nekünk is rá
kell jönnünk, hogy többre van szükségünk a saját
elhatározásunknál vagy megtérést hirdető
prófétánál. Az új kezdet maga Jézus Krisztus, az
Isten Fia. Őt hirdeti advent, az új egyházi év és az
első evangélium első mondatai. Dr. Tóth Károly
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Megáldottuk
 Gosztom
Krisztián
és
Hirschler
Ludovika testvérünk házasságkötését.

Eltemettük
 Balogh József Csaba 68 évet élt
testvérünket,
 Családi Imréné született Maráczi Rozália
75 évet élt testvérünket,
 Jambrich Károlyné született Drescher
Mária 98 évet élt testvérünket és
 Szabó József 71 évet élt testvérünket.

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
Templomunk egyik Bünker köz felőli ablakát
az idei adventben is napról napra bővülő kép
díszíti az Eötvös gimnázium tanárainak és
diákjainak köszönhetően.
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Idejében hirdetjük

• December 5-én, 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 a kórházkápolnában. 18 órakor
adventi gyertyagyújtás a Várkerületen
evangélikus áhítattal.
• December 7-én, kedden 17 órakor
presbitériumi ülés a nagyteremben.
• December 8-án, szerdán 18 órakor
bibliaóra a kisteremben.
• December 9-én, csütörtökön 17 órakor
Wochenpredigt a nagyteremben. 18 órakor
ifi–Jugendgruppe a nagyteremben.
• December 10-én, pénteken 15 órakor
barkácskör a társalgóban.
• 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 nagyteremben – mocorgó foglalkozással. 10 órakor
magyar nyelvű istentisztelet a templomban –
személyes
áldással
és
csatlakozó
úrvacsorával. Délelőtt jótékonysági vásár
és könyvvásár a templom előterében.
15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor
istentisztelet Fertőszentmiklóson.
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Deutschsprachige Gottesdienste
und Gemeindeveranstaltungen
ab 28. November 2021
• Sonntag, 28. November, 9 Uhr (1. Advent)
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke
• Donnerstag, 2. Dezember, 15.45 Uhr
Konfirmandenunterricht im kleinen Saal
• Donnerstag, 2. Dezember, 17 Uhr
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke
• Freitag, 3. Dezember, 17 Uhr
Musikalischer Advent – ein adventlicher
Abend in deutscher Sprache in der Kirche
(Nähere Informationen siehe unten)
• Sonntag, 5. Dezember, 9 Uhr (2. Advent)
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke

MUSIKALISCHER ADVENT
ein adventlicher Abend in deutscher Sprache
Es wirken mit:
Péter Kuzsner • Robert Wild •
Zsombor Körmendy & Borbála Kovács •
Ágoston Frank • Barna Cser • Katalin Németh •
Richard von Fuchs • Erika Jacsó • Anna Soós •
Erzsébet Ghiczy • Zsuzsa Hajdu •
Gabica Varga • Boróka Varga • Luca Horváth •
Márta Farsang • Marion Zeisler •
die deutschen Konfirmanden sowie
die Jugendgruppe unserer Gemeinde
mit András Pelikán
Durchs Programm führen
Hanna Józsa und Holger Manke.
Herzliche Einladung!

Freitag, 3. Dezember 2021,
17 Uhr in der evang.-luth. Kirche
(selbstverständlich unter Einhaltung der auch bei
Gottesdiensten üblichen Abstands- und Schutzregeln)

Könyvajánlók
Szeretettel várjuk a Testvéreket gyülekezeti
könyvvásárainkra az adventi vasárnapok
mindegyikén, templomunk előterében
istentiszteletek előtt és után!

Ajánljuk Cseri Kálmán (1939-2017), református
lelkipásztor írásait, akinek nagy hatású prédikációira
tömegek gyűltek össze a pasaréti templomban.
Hitvallása szerint minden, gyakorlati kérdésben is,
Isten igéje, a Biblia szerint szeretne dönteni és
cselekedni.
Cseri Kálmán: Miatyánk. Bp. 2012. Harmat Kiadó
Amikor Jézust arra kérték a tanítványai, hogy tanítsa
őket imádkozni, nem azt mondta a Miatyánk
szövegéről, hogy ezt imádkozzátok, hanem hogy így
imádkozzatok – mutat rá a szerző a Miatyánkot
részletesen elemző igehirdetéséit csokorba gyűjtő
kötetében
Cseri Kálmán: Istentől kapott fegyverzet. Pécel, 2015,
Immánuel Kiadó
’”Isten szeret minket annyira, hogy nem enged a
minket körülvevő bűn világában lelki fegyverzet nélkül
élnünk. elkészítette azt a lelki fegyverzetet, mibe
"felöltözve" győztesen megállhatunk a hitben, a
mindennapok harcaiban.” (Cseri Kálmán)

Cseri Kálmán: Vak voltam, most látok. Bp. Pasaréti
Református Egyházközség
Evangélizációs igehirdetés sorozat a vakon született
ember meggyógyításáról, a János evangéliuma 9. rész
alapján. Ez a történet Jézusnak azt a kijelentését
szemlélteti: „Embereknél ez lehetetlen, de az Istennél
minden lehetséges.”
Cseri Kálmán: Tízparancsolat. Bp. 219, Harmat Kiadó.
A Teremtő a Tízparancsolattal az emberi együttélést
védi és szabályozza. Azért uralkodik akkora káosz a
világban, mert képtelenek vagyunk betartani Isten
törvényeit. A hívő ember viszont Jézus Krisztus
segítségével, belső indíttatásból élhet Isten akarata
szerint. Mit jelent mindez a hétköznapi gyakorlatban?
- E kérdésre választ keresve magyarázza végig a szerző
a "tíz igét" számtalan életből vett példa segítségével.
Cseri Kálmán: József. Bp. 2018, Harmat Kiadó
Ma is, ugyanúgy mint József korában, küldetését csak
az az ember töltheti be, aki kijárja Isten iskoláját.

