„Fölötted ott ragyog az Ú R, dicsősége meglátszik rajtad.”
(Ézs 60,2b)
VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI UTOLSÓ VASÁRNAP
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Azután ezt mondta az ÚR Mózesnek: Jöjj fel hozzám a hegyre, és
maradj itt, mert át akarom adni neked a kőtáblákra írt törvényt és
parancsolatokat, amelyeket azért írtam le, hogy tanítani lehessen
azokat. Elindult tehát Mózes és szolgája, Józsué. Mielőtt fölment Mózes
az Isten hegyére, ezt mondta a véneknek: Maradjatok itt, amíg
visszatérünk hozzátok! Áron és Húr itt lesz veletek. Akinek vitás ügye
lesz, forduljon hozzájuk! Amikor fölment Mózes a hegyre, felhő
borította be a hegyet, mert az ÚR dicsősége ereszkedett rá a Sínaihegyre. Hat napig borította azt felhő, majd a hetedik napon magához
szólította Isten Mózest a felhő közepéből. Az ÚR dicsőségének látványát
olyannak látták Izráel fiai, mintha emésztő tűz égett volna a hegy
csúcsán. Mózes azonban bement a felhő közepébe, egészen fölment a
hegyre, és ott maradt Mózes a hegyen negyven nap és negyven éjjel.
(2Móz 24,12–18)

ÉBRESZTŐ GONDOLATOK
Különleges hely a Sínai-hegy. Leszállt rá az ÚR dicsősége, így Mózes
találkozni tudott vele. Különleges alkalom, mégsem egyedi.
Számunkra is vannak ilyen időpontok, helyek, amikben ott van Isten
jelenléte. Szükségünk van saját Sínai-hegyre: belső szobára naponta,
templomra a hetedik napon, imádságra szüntelen. Hat nap
várakozásról és negyven napi ott tartózkodásról olvasunk: Az Istennel
való közösségre érdemes várni, és időre van szükség hozzá. Az út
folytatásához rászorulunk elkülönített, megszentelt időre. Tóth Károly

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

Gyülekezeti alkalmaink
• Ma, a vízkereszt ünnepe utáni utolsó 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 31-én, hetvened vasárnapon 8 és 10 órakor magyar nyelvű,
9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor online
gyermek-istentisztelet.

• Február 4-én, 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.

Egyéb hirdetések
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, Facebookoldalaink címei: facebook.com/evsopron és facebook.com/evang.gemeinde.sopron
Kérjük támogassák egyházunkat a személyi jövedelemadó 2 x 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, amely befizethető személyesen
pénztárunkban, internetes átutalással, vagy a perselypenz.hu oldalon bankkártyás fizetéssel.

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
XIII. évf. 4. szám. Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr.
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

