
 

 „Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint,  
nem alkalmas az Isten országára.” (Lk 9,62) 

 

AA  BBÖÖJJTTII  IIDDŐŐ  33..  VVAASSÁÁRRNNAAPPJJAA  ((Oculi))  
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a Soproni Evangélikus Egyházközség hírei  

 

Sok angyalt láttam, és hallottam szavukat a trón 

körül, s az élőlényekét és a vénekét, és számuk 

ezernyi ezer volt, akik hangosan azt kiáltották: 

,,Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen 

a hatalom és gazdagság, a bölcsesség, az erő, a 

tisztelet, a dicsőség és az áldás!’’ Minden 

teremtményt, amely az égben van, a földön és a 

föld alatt, és amely a tengeren és a tengerben 

van, mindezeket hallottam, amint azt mondták: ,,A 

trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztelet, 

dicsőség és hatalom, örökkön-örökké!’’ A négy 

élőlény azt felelte: ,,Ámen!’’ A huszonnégy vén 

arcra borult és imádta az örökkön-örökké élőt. 

 (Jel 5,11–14) 

ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
Krisztus dicsőségének mennyei képe a mi 

szemünk számára láthatatlan. János mennyei 

jelenéseiben egy szinte felfoghatatlan kép tárul 

elénk, mely hétköznapi valóságunktól nagyon 

távolinak tűnik. Képesek lehetünk mégis 

meglátni ezt gondjaink, aggodalmaink között 

is? A halált legyőző Krisztus kínál nekünk is 

új, örök életet. 

 Pelikán András 
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KKöözzlleemméénnyy  
Szeretettel tájékoztatjuk közösségünk tagjait és 
minden érdeklődőt, hogy gyülekezetünkben 

március 15-én, vasárnap csak a templomi 
istentiszteleteket tartjuk meg. 

8 és 10 órakor magyar nyelvű, 9 órakor német 
nyelvű istentisztelet lesz úrvacsoraosztás nélkül. 

A 9 órai gyermek-istentisztelet és a Kirchenkaffee, 
valamint délutáni balfi istentiszteletünk is elmarad. 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, 
mindenki csak saját felelőssége tudatában vegyen 

részt az alkalmon. 

Mindazok számára, akik nem jönnek el a 
templomba, szeretettel ajánljuk honlapunkat, ahol 

vasárnap este már egy aznap a templomban 
elhangzott igehirdetést meghallgathatnak, 

letölthetnek. Korábbi igehirdetések is ugyanitt 
megtalálhatók. 

https://sopron.lutheran.hu/irasaink/igehirdetes 

Hétfőtől kezdődően a Wochenpredigt kivételével 
minden hétközi gyülekezeti alkalom szünetel. 
Lelkészi hivatalunk zárva lesz, telefonon lehet 

elérni lelkészeinket és sürgős esetben a hivatali és 
pénztári ügyintézésben is rendelkezésre állunk! 

Gyülekezetünk honlapján és facebook-oldalain az 
eddigieknél sűrűbben osztunk meg lelki 

tartalmakat és információkat is, kérjük, kövessék 
ezeket az oldalakat! 

https://sopron.lutheran.hu 
https://www.facebook.com/evsopron/ 

https://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron/ 

Bár gyülekezetünk komoly értéke az a sokféleség és 
sokszínűség, amely alapján most is többféleképpen 

értékelhetjük a jelenlegi helyzetet, kérjük, hogy 
legyünk egyek imádságban, megértésben, 

dolgozzunk közösen a ránk bízott közösségért! 

Isten áldása legyen mindannyiunkon! 
Erős vár a mi Istenünk! 

A gyülekezet vezetősége
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Megkereszteltük 
 Molnár Dorka kistestvérünket. 

Elhunyt 
 Kreisz Andrásné született Módos Mária 

Anna testvérünk 62 éves korában.  

Temetése március 18-án 11 órakor lesz 

temetőnkben. 

GGyyüülleekkeezzeettii  aallkkaallmmaaiinnkk    

• Ma, a böjti idő 3. (Oculi) vasárnapján 8 és  
10 órakor magyar, 9 órakor német nyelvű 
istentisztelet a templomban.  

 

DDeeuuttsscchhsspprraacchhiiggee  GGootttteessddiieennssttee  
uunndd  GGeemmeeiinnddeevveerraannssttaallttuunnggeenn 

ab 15. März 2020 

• Sonntag, 15. März, 9 Uhr  
Gottesdienst mit Pfr. Holger Manke 

 

Christophoros – Fastenzeit 2020 

Die aktuelle Ausgabe des Christophoros ist  
erschienen und liegt zum Mitnehmen aus. 
 

 

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 

Számlaszámunk, amelyre az egyházfenntartói járulék 
átutalással (akár rendszeres átutalási megbízással) is 

fizethető:  OTP 11737083-20006895 

XII. évf. 11. szám.  Szerkesztette: Dr. Koszorú Gábor 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az 

evhirlev@gmail.com címen.  

https://sopron.lutheran.hu/irasaink/igehirdetes?fbclid=IwAR191xPnMUB4N4H5c_57llg4OTNtTZDTarRW7rh6w_IK59-SDn9rJqs_2Ms
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsopron.lutheran.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR393tK9Brhq0FUkj7tgpfIIVBQmsp--vTAuXoGBOY1R5VaEFfd1yuIieO8&h=AT3vSQLn_eCdA0yFtPLU9t2GfQl4ghsy7Xr82bCdh2EriqkuMh9R2cHvBhJuHTokrKpHc7ZT4_cJPqU3svFLs5ZsArAvO6gPeFROgnRLUmxN4d5TUM1cOPEmowcl-sxMuxdz67QGBgOABh2Hcy_3Ol4xJsquTZuaKpmcvtaxk3JrvHHI-HhbkBYVdVKZjTd6TqVeWE6zTIXIs-NO0Itj6KiMVE5RXy5GXloMO2N0ReTdAMzT5gMVVqnWedO7-kOP5_Ca0t9uyOfWn7MnaaBSGL4m2d3uyOW-nyWeK8nrqiOCE5irZct96TELlMLAgFzzE9lhjDP3DQb35G_61NbEsZW0NlkTQIopfdVV_Li_D9DLLYfZ2_reUaFyKgjwee3uFqYSO968iCyLdUNzpPwn_QqTCe3M-tQ8mqblT-GmNdJa2vrPjgKmF4RscpBDEI39e3TYbaH2HE82rimhN97I3OkQBgwFS738kcGFXPXlBm4pfa9SSlI1kE--Gx0BOOGOl8KgBqgTUdTk8zYJpiD3SI4vHcd9kr8RTu52q0EPNzwkWGK9qY0qdUJyHKdVmQlo2mLMEaB9V1OJjwwgf-qZPb6SO38xNPak8FVyXwoox6NkWL7-T0O52VWZx7XTOh0TRiUr
https://www.facebook.com/evsopron/?__tn__=K-R&eid=ARB8fprmlaH6MB9t1YtsWnER2JlhqxDeVgDbQV3LBZe0gYEDaoiE8L75oo_I_562sl4VTVkA_RyZPLad&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDlpuKMgOOjI5s61aW-2e_uVZfM3kZgkzq-RoAVQgGsqVaDa7QXMHPoDix4qntnylXYqsBi1SwdJwdpirEiSN722OH9Fv8jqZT9vTDLrCNRsLGnq2ZrDw3xWB7ikO3QJpC8ZD6dILcQRwLYKMWnAF7qFo8CLLPbNjHx1T9gULZRV76yUDxw8zFjiISndORqOIrPNFLQY3uwmFp6a-hRNz3mqh8A3rn2NSZOQa8CWVOvBGCY0S_vzHJJ8D1Bd21vPgdER5buPcmSGmuRf8Ng0uCJn-2luF5WTY1h_6LPePwGX0P-zmDx1CSsXUgnjzYPgwXeuzjio8VeBW7_Jl5qVtCBrA
https://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron/?__tn__=K-R&eid=ARBCng1J-DYTeaVriPCycyfCAjHpfn46KYydTjfBHZ7nHVzKwcU67LHpECe_4n1wqvG16g6Vy31eggmK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDlpuKMgOOjI5s61aW-2e_uVZfM3kZgkzq-RoAVQgGsqVaDa7QXMHPoDix4qntnylXYqsBi1SwdJwdpirEiSN722OH9Fv8jqZT9vTDLrCNRsLGnq2ZrDw3xWB7ikO3QJpC8ZD6dILcQRwLYKMWnAF7qFo8CLLPbNjHx1T9gULZRV76yUDxw8zFjiISndORqOIrPNFLQY3uwmFp6a-hRNz3mqh8A3rn2NSZOQa8CWVOvBGCY0S_vzHJJ8D1Bd21vPgdER5buPcmSGmuRf8Ng0uCJn-2luF5WTY1h_6LPePwGX0P-zmDx1CSsXUgnjzYPgwXeuzjio8VeBW7_Jl5qVtCBrA
https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
mailto:evhirlev@gmail.com

