
Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.  
(Róm 8,14) 
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Majd azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek 

veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel 

örökre: szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a 

szövetségnek, amelyet most a földdel megkötök. Amikor felhővel 

borítom be a földet, és feltűnik a szivárvány a felhőn, akkor 

visszaemlékezem a szövetségemre, amelyet veletek és minden élőlénnyel 

kötöttem, amely testben él, és nem válik többé a víz özönvízzé minden 

élőlény pusztulására. Ha ott lesz a szivárvány a felhőn, látni fogom, és 

visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden 

élőlénnyel, amely testben él a földön. (1Móz 9,12–16) 

ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
A szivárvány nem a felhőtlen napokon, hanem olyankor jelenik meg, 
amikor a felhők miatt a leginkább van okunk tartani a vihar pusztító 
erejétől. Isten ilyenkor mutatja meg szeretetének jelét, ami azt hirdeti, 
hogy szövetséget, új kezdetet ajándékoz az embernek. Az a reményünk, 
hogy 2021-ben felragyog a szivárvány. Nemcsak abban az értelemben, 
hogy a vihar után enyhülnek a bajok, hanem hogy Isten szövetségét él-
hetjük meg, mert csak vele közösségben lehet igazi életünk. Tóth Károly 

GGyyüü ll eekkeezzeett ii   aa llkkaallmmaaiinnkk  
• Ma, a vízkereszt ünnepe utáni első vasárnapon 8 és 10 órakor magyar,  
9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor online 
gyermek-istentisztelet. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a templomban. 

• Január 17-én, a vízkereszt ünnepe utáni második vasárnapon 8 és 10 
órakor magyar nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban.  
9 órakor online gyermek-istentisztelet. 

• Január 21-én, csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a templomban. 



Eltemettük  
 Gőcze Ernőné született Pém Éva 82 évet élt testvérünket,  

 Czöndör Miklósné született Elek Irén 84 évet élt testvérünket és 

 Nagy János József 58 évet élt testvérünket. 

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

• jeden Sonntag, 9 Uhr Gottesdienst in der Kirche 
 

EEggyyéébb  hhii rrddeettééss eekk  
Az Ökumenikus imahét idei alkalmai a járványhelyzet miatt januárban nem 

tarthatók meg. Római katolikus és református testvéreinkkel közös tervünk, hogy 
– amennyiben akkor már lehetségessé válik – húsvét után tartunk közös alkalmat 

az összetartozásunk jegyében. 

 

A koronavírus-járvány miatti korlátozásokat fenn kell tartanunk: Kizárólag a 
templomi istentiszteleteinket tarthatjuk meg, hétközi alkalmaink egyelőre még 

szünetelnek. A templomban kizárólag a távolságtartás betartásával, a 
kézfertőtlenítő használatával, az orrot és szájat elfedő maszk viselésével van 
lehetőség jelen lenni. Az istentiszteleteken nem lehetséges az éneklés és az 

úrvacsoravétel, rövidített liturgiával zajlanak ezek az alkalmaink. 
 

Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebook-oldalait, amelyeken sok lelki 
tartalmat osztunk meg. A naprakész információk mellett igehirdetéseink képi- 

vagy hanganyagait is megtalálhatják. Honlapunk címe: sopron.lutheran.hu, 
Facebook-oldalaink címei: facebook.com/evsopron és 

facebook.com/evang.gemeinde.sopron 
 

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