
Íme, felmegyünk Jeruzsálembe,és beteljesedik mindaz, amit a 
próféták az Emberfiáról megírtak.” (Lk 18,31) 
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Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, 

hogy mindent bölcs szelídséggel tesz! Ha pedig keserű irigység és 

viszálykodás van a szívetekben, ne vétkezzetek az igazság ellen azzal, 

hogy bölcsességetekkel kérkedtek. Ez a bölcsesség nem felülről jön, 

hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott 

zűrzavar van és mindenféle gonosz tett. A felülről való bölcsesség 

először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, 

irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem 

képmutató. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az 

igazság gyümölcsét arassák. (Jak 3,13–18) 

ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
„Tiszta, békeszerető, méltányos, irgalmas” – szívesen mondanánk el 
magunkról ezeket. Keressük is a módját, hogy énünk változtatása nélkül 
tudjuk rábizonyítani életünkre, mi ilyenek vagyunk. De ezzel magunkat 
csapjuk be. Habár a gyermeki tisztaság és őszinteség mindannyiunk 
született képessége is, az élet, a világ hamar rátanít minket arra, hogy 
másnak mutassuk magunkat, mint amilyenek belül vagyunk. Így 
veszítjük el könnyen e nemes tulajdonságokat, az apostoli levél azonban 
most arra int minket, hogy képmutatás helyett valódi, belső békességben 
éljünk Isten akarata szerint.            Pelikán András 

Megkereszteltük 
 Tóth Makrinov Márk kistestvérünket. 

Eltemettük 
 Fiedlerné Németh Katalin Magdolna 68 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Kecskeméti Ildikó 63 éves korában. 

Temetése február 15-én, hétfőn 11 órakor lesz temetőnkben. 



GGyyüü ll eekkeezzeett ii   aa llkkaallmmaaiinnkk  
• Ma, ötvened 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. 

• Február 21-én, a böjti idő első vasárnapján 8 és 10 órakor magyar nyelvű, 
9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor online 
gyermek-istentisztelet. 15 órakor istentisztelet Balfon. 

• Február 25-én, csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a templomban. 

• Február 28-án, a böjti idő második vasárnapján 8 és 10 órakor magyar 
nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor online 
gyermek-istentisztelet. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. 

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

• jeden Sonntag, 9 Uhr: Gottesdienst in der Kirche 

EEggyyéébb  hhii rrddeettééss eekk  
 

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 
 

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. 7. szám.  Szerkesztette: Dr. Garab József 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.
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