Ma, ha az ő szavát halljátok,
ne keményítsétek meg a szíveteket… (Zsid 3,15)
HATVANAD VASÁRNAP
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Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre
hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli
a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely
rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt.
Neki kell majd számot adnunk.
(Zsid 4,12–13)

ÉBRESZTŐ GONDOLATOK
Sokszor nincs ereje a szavainknak. Isten igéje más: élő és ható. Nemcsak
emlékként él tovább, mint régi események tanúja, hanem mindig jelen
idejű. Mindig aktuális, megszólító, mostani, személyes. Nem jár le a
szavatossága, nem fogy el az ereje. Talán riasztó lehet arról hallanunk,
hogy mélyre hatol, és hogy fedetlenek vagyunk előtte. Pedig erre van
szükségünk a felszínesség és az álcák helyett. Isten szava rátapint életünk
legtitkosabb összefüggéseire, szívünkben érint meg minket. A tettek
értékességével a szavak súlytalanságát szoktuk szembeállítani. Pedig a
legfontosabb, ami történhet velünk, hogy Isten megszólít.
Tóth Károly

Gyülekezeti alkalmaink
• Ma, hatvanad 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 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.

• Február 18-án, csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a templomban.
• Február 21-én, a böjti idő első (Invocavit) vasárnapján 8 és 10 órakor
magyar nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor
online gyermek-istentisztelet. 15 órakor istentisztelet Balfon.

Elhunyt
 Fiedlerné Németh Katalin Magdolna testvérünk 68 éves korában.
Temetése február 9-én, kedden 13 órakor lesz a Szent-Mihály temetőben.

Deutschsprachige Gottesdienste
• jeden Donnerstag, 17 Uhr: Wochenpredigt in der Kirche
• jeden Sonntag, 9 Uhr: Gottesdienst in der Kirche

Egyéb hirdetések
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.
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