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• Ma, 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 adventi 
kézműves termékek vására és könyvvásár 
a templom előterében. 15 órakor istentisztelet 
Balfon. 15 órakor istentisztelet a Fabricius 
szeretetotthonban. 16 órakor istentisztelet a 
kórházkápolnában. 18 órakor adventi 
gyertyagyújtás a Várkerületen – evangélikus 
áhítattal. 

• Szerdán 10 órakor baba-mama kör a 
klubszobában. 18 órakor bibliaóra a 
klubszobában.  19 órakor női imaóra a 
klubszobában. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a 
nagyteremben. 18 órakor ifi az ifiteremben. 

• Pénteken 15 órakor barkácskör a 
társalgóban. 15.30-kor Glaubensgesprächs-
kreis a lelkészi hivatalban. 

• Szombaton 9.30-kor Fifi-kör (fiatal ifi) a 
klubszobában. 
 

 

Köszönjük a gyülekezetünk működéséhez 

adott támogatásokat. Gyülekezetünk azon 

tagjait, akik az idén még nem fizettek 

egyházfenntartói járulékot, kérjük, 

tegyék meg ezt december során, 

személyesen pénztárunkban, csekken, 

banki átutalással, vagy a perselypenz.hu 

oldalon bankkártyás fizetéssel. 
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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 istentisztelet Balfon. 

15 órakor istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 

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). 

MM ii nn dd ee nn   hh éé tt ee nn   
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). 

EE ll éé rr hh ee tt őő ss éé gg ee ii nn kk 
Lelkészi hivatal: hétfőtől csütörtökig 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 
XIV. évf. 48. szám. Szerkesztette: Dr. Garab József 

A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, 
aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen. 

Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, 
mert közeledik a megváltásotok (Lk 21,18) 

Hírlevél 
2022. december 4.  

advent 2. vasárnapja 

Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti 

előttem az utat. Hamar eljön templomába az 

ÚR, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit 

kívántok. Jön már! – mondja a Seregek URa. De 

ki tudja majd elviselni eljövetelének napját, és ki 

állhatna meg, amikor megjelenik? Mert olyan 

lesz az, mint az ötvösök tüze és mint a 

ruhatisztítók lúgja. Ahogyan nekiül az ötvös, 

hogy megtisztítsa az ezüstöt, úgy tisztítja meg 

az ÚR Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az 

aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz 

áldozatokat visznek az ÚR-nak. És olyan kedves 

lesz az ÚR-nak Júda és Jeruzsálem áldozata, 

mint az ősrégi napokban, a hajdani években. 

Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. 

Hamarosan vádat emelek a varázslók, a 

házasságtörők és a hamisan esküt tevők ellen, 

azok ellen, akik sanyargatják a napszámost, az 

özvegyet és az árvát, akik elnyomják a 

jövevényt, mert nem félnek engem! – mondja a 

Seregek URa. Én, az ÚR, nem változtam meg, de 

ti is Jákób fiai maradtatok! Atyáitok idejétől 

fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem 

tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, 

és én is hozzátok térek! – mondja a Seregek URa.

 (Mal 3,1–7a) 

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


– 2 – 

ÉÉbb rree sszz ttőő   gg oo nn ddoo ll aatt ookk   
Nem csak azt figyeli Isten, mire van szüksége 
az embernek, hanem azt is, hogyan tudja ezt 
számára érthetően és eredményesen átadni. 
Mint egy jó szülő: nem csak elvárásai vannak, 
hanem támogató hátteret is ad. A próféták 
ígéretei sem pusztán egy szép jövőképet 
festenek az elcsüggedt emberek elé, hanem az 
oda vezető utat is megmutatja az Úr. 
Rendelkezései nem öncélúak, és nem az ember 
alávetettségét akarják megerősíteni, hanem 
éppen ellenkezőleg, az ember felszabadulását 
célozzák. Milyen kár, hogy ahogy egykor Izrael, 
úgy mi magunk is annyiszor figyelmen kívül 
hagyjuk ezeket. És milyen jó, hogy mindennek 
ellenére az Úr közeledik, jön hozzánk, 
várhatjuk az Ő érkezését.          Pelikán András 

EE gg yy éé bb   hh ii rr dd ee tt éé ss ee kk  

A Magyarországi Evangélikus Egyház 

„Megmelegedni és jóllakni” címmel karácsonyi 

adománygyűjtést indít a Kárpátalján élő 

rászorultak, az oda, illetve Kelet-

Magyarországra érkező menekültek 

támogatására. Pénzadományokat várnak 

december 1. és 15. között a 

perselypenz.lutheran.hu/ukrajna oldalon 

bankkártyás fizetéssel, vagy a 11707024-

20478070-es bankszámlaszámon (név: 

M.EV.EGYH. rendkívüli gyűjtés) átutalással. 

További részletek: 

www.evangelikus.hu/karacsonyi-gyujtes-2022 
 

 
 

Múzeumunk rendszeres nyitva 

tartással várja a látogatókat: 

hétfőn és szerdán 8 és 15 óra között. 
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• December 11-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 és csatlakozó teaházzal. 10 órakor 
magyar nyelvű istentisztelet a templomban – 
személyes igei áldással és csatlakozó 
úrvacsorával. Délelőtt könyvvásár a templom 
előterében. 
15 órakor istentisztelet Balfon. 15 órakor 
úrvacsorás istentisztelet a Fabricius szeretetott-
honban. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmikló-
son. 

• December 12-én, hétfőn 20 órakor 
nőslénykör (férfi beszélgetőkör) a klubszobában. 

• December 14-én, szerdán 16.30-kor 
Kindergruppe a klubszobában. 18 órakor 
bibliaóra a klubszobában.  

• December 15-én, csütörtökön 17 órakor 
Wochenpredigt a nagyteremben.  

• December 16-án, pénteken 15 órakor 
barkácskör a társalgóban. 18 órakor ifi a 
kisteremben. 

• December 17-én, szombaton 10 órakor 
bábcsoport a klubszobában. 

• December 18-án, advent 4. vasárnapján  
8 órakor magyar nyelvű istentisztelet a 
templomban. 9 órakor német nyelvű istentisztelet 
a templomban – csatlakozóan Kirchenkaffee a 
kisteremben. 9 órakor gyerek-istentisztelet a 
nagyteremben – mocorgó foglalkozással. 10 órakor 
magyar nyelvű istentisztelet a templomban – 
gyerekműsorral és csatlakozó úrvacsorával. 
Délelőtt könyvvásár a templom előterében.  
15 órakor istentisztelet Balfon. 15 órakor 
istentisztelet a Fabricius szeretetotthonban. 
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ab 4. Dezember 2022 

• Sonntag, 4. Dezember, 9 Uhr – 2. Advent 
Gottesdienst mit Gertraud Winter 

• Donnerstag, 8. Dezember, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 8. Dezember, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Donnerstag, 8. Dezember, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Jugendraum 

• Freitag, 9. Dezember, 15.30 Uhr 
Glaubensgesprächskreis im Pfarramt 

• Sonntag, 11. Dezember, 9 Uhr – 3. Advent 
Gottesdienst mit Abendmahl 
mit Pfr. Holger Manke 

• Mittwoch, 14. Dezember, 16.30 Uhr 
Kindergruppe im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 15. Dezember, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 15. Dezember, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

• Freitag, 16. Dezember, 18 Uhr 
Jugendgruppe im Gemeindehaus 

• Sonntag, 18. Dezember, 9 Uhr – 4. Advent 
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 
anschl.: Kirchenkaffee im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 22. Dezember, 15.45 Uhr 
Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus 

• Donnerstag, 22. Dezember, 17 Uhr 
Wochenpredigt mit Pfr. Holger Manke 

 

 

https://perselypenz.lutheran.hu/ukrajna
http://www.evangelikus.hu/karacsonyi-gyujtes-2022

