Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk
kegyelmet kegyelemre. (Jn 1,16)
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Mert ez a parancsolat, amelyet ma megparancsolok neked, nem túl
nehéz a számodra, és nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt
kellene mondanod: Ki megy fel a mennybe, hogy lehozza és hirdesse azt
nekünk, hogy teljesíthessük? Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene
mondanod: Kicsoda kel át a tengeren, hogy elhozza és hirdesse azt
nekünk, hogy teljesíthessük? Sőt inkább nagyon is közel van hozzád az
ige: a szádban és a szívedben; teljesítsd hát azt! Lásd, én ma eléd
adtam az életet és a jót, de a halált és a rosszat is.
(5Móz 30,11-15)

ÉBRESZTŐ GONDOLATOK
Élet és halál közül egyértelmű a választás, mégis nehéz a
mindennapokban az élet mellett letenni a voksunkat. Annyi minden húz
és csábít minket arra az oldalra, amely végül mégsem az életre vezet,
hogy elgyengülünk. Egy frappáns odamondás, egy rosszmájú
megjegyzés vagy egy fölényes gondolat máris észrevétlenül terel minket
Istentől egyre távolabb… De Isten szól hozzánk, szólít és megállít ebben.
Nincs tőlünk távol az ő akarata, a szívünkbe van írva, csak figyeljünk a
szívünkre! Figyeljük és kövessük azt, amit a szívünk diktál – egymással
való
kapcsolatunkban,
beszélgetésünkben,
egymásra
való
odafigyelésünkben.
Pelikán András
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.
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.

Gyülekezeti alkalmaink
• Ma, a vízkereszt ünnepe utáni második vasárnapon 8 és 10 órakor
magyar, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor online
gyermek-istentisztelet.

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a templomban.
• Január 24-én, a vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnapon 8 és 10 órakor
magyar nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor
online gyermek-istentisztelet. 16 órakor istentisztelet Fertőszentmiklóson.

• Január 28-án, csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a templomban.
• Január 31-én, hetvened vasárnapon 8 és 10 órakor magyar nyelvű,
9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor online
gyermek-istentisztelet.

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

Egyéb hirdetések
Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebook-oldalait, amelyeken sok lelki
tartalmat osztunk meg. A naprakész információk mellett igehirdetéseink képivagy hanganyagait is megtalálhatják. Honlapunk címe: sopron.lutheran.hu,
Facebook-oldalaink címei: facebook.com/evsopron és
facebook.com/evang.gemeinde.sopron
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.

Elérhetőségeink
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
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