
Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban 
 bízva visszük eléd könyörgéseinket. (Dán 9,18c) 
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Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, 

irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a 

hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az 

üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, 

mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten 

előtt „kiválasztott és drága”; ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel 

lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, 

amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. (1Pt 2,1–5) 

ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
Igen látványos képekben magyarázza számunkra is a levél szerzője, 
micsoda perspektíva nyílhat meg előttünk a Krisztusban való élet által. 
Egyen-egyenként és közösségként is az élet, a teljesség, az erő jellemezhet 
minket. Legyünk hát engedelmesek a hívó szóra! Vessük le álarcainkat és 
őszintén, nyitottan fogadjuk életünk középpontjába Krisztust! Hagyjuk, 
engedjük, hogy Ő alakítson minket! Az ígéret, hogy mindez nagy 
eredményekre vezet minket, igen látványos képekben már elénk tárult a 
fenti igeszakaszban…          Pelikán András 

GGyyüü ll eekkeezzeett ii   aa llkkaallmmaaiinnkk  
• Ma, hetvened vasárnapon 8 és 10 órakor magyar, 9 órakor német nyelvű 
istentisztelet a templomban. 9 órakor online gyermek-istentisztelet. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a templomban. 

• Február 7-én, hatvanad vasárnapon 8 és 10 órakor magyar nyelvű,  
9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor online 
gyermek-istentisztelet. 

• Február 11-én, csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a templomban.  

• Február 14-én, ötvened vasárnapon 8 és 10 órakor magyar nyelvű,  
9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor online 
gyermek-istentisztelet. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 



DDeeuuttsscchhsspprraacchh iiggee   GGootttteessddiieennsstt ee   
• jeden Donnerstag, 17 Uhr: Wochenpredigt in der Kirche 

• jeden Sonntag, 9 Uhr: Gottesdienst in der Kirche 
 

EEggyyéébb  hhii rrddeettééss eekk  
 

Templomunk Miatyánk-harangja javítás alatt van, így pillanatnyilag sem az 
istentiszteleteinken, sem a reggeli, déli és esti harangszó alkalmával nem 

használható. 
 

 
 

A Hunyadi iskola hagyományos iskolahívogató programja – a járványhelyzet miatt 
– idén az eddigiektől eltérő módon lesz megtartva. A közös iskolai tájékoztató 

helyett február elején videóban mutatkozik be az iskola. A leendő elsősök 
regisztrációja is online formában történik március 16–18 között. Kérjük, kövessék 

figyelemmel az iskola honlapját: hunyadi.sopron.hu 
 

 
 

Kérjük, támogassák egyházunkat a személyi jövedelemadó 2×1%-ának 
felajánlásával. A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035, 

a Soproni Evangélikus Alapítvány adószáma: 18986745-1-08. 
Kérjük, a nyilatkozaton elérhetőségeik felhasználásának engedélyezésével 

is segítsék egyházunk és az alapítvány munkáját. 
 

 

 

Köszönjük a gyülekezetünk működéséhez adott elmúlt évi támogatást. 
Az idei évben is várjuk az egyházfenntartói járulékot, mely befizethető 

személyesen pénztárunkban, internetes átutalással, 
vagy a perselypenz.hu oldalon kártyás fizetéssel. 

 

  

EElléé rrhheettőő ssééggee iinnkk  
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 

XIII. évf. 5. szám.  Szerkesztette: Dr. Major Tamás 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.
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