Azért jelent meg az Isten Fia, hogy
az ördög munkáit lerontsa. (1Jn 3,8b)

Hírlevél

2021. február 21.
a böjti idő első vasárnapja (Invocavit)

Ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni a tanítványainak arról, hogy
Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és
írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter
ekkor félrevonta őt, és feddeni kezdte: Isten mentsen, Uram, ez nem
történhet meg veled! Ő pedig megfordulva ezt mondta Péternek: Távozz
tőlem, Sátán, kísértesz engem, mert nem Isten akaratára ügyelsz, hanem az
emberekére. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki énutánam
akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem!
Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az
életét énértem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész
világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember
váltságdíjul a lelkéért? Mert eljön az Emberfia az ő Atyjának dicsőségében
angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint.
(Mt 16,21−27)

Ébresztő gondolatok
Miért van a kereszt? Mert kell. Jézus ezzel nem a szenvedést okozó
emberi gonoszságra kényszeréről beszél, hanem Isten üdvözítő tervéről.
Tehát Jézus szenvedését és az emberek szenvedését is titokzatos módon
Isten jóra tudja fordítani. Isten célja mégsem a szenvedés. Azért kell a
kereszt, mert a keresztúton lehet megtalálni az életet.
Tóth Károly

Gyülekezeti alkalmaink

• Ma, az első böjti vasárnapon 8 és 10 órakor magyar, 9 órakor német nyelvű

istentisztelet a templomban. 9 órakor online gyermek-istentisztelet. 15 órakor
istentisztelet Balfon.

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a templomban.
• Február 28-án, a második böjti vasárnapon 8 és 10 órakor magyar nyelvű,

9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor online gyermekistentisztelet. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet
Fertőszentmiklóson.

• Március 4-én, csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a templomban.
• Március 7-én, a harmadik böjti vasárnapon 8 és 10 órakor magyar nyelvű,

9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor online gyermekistentisztelet. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet a
kórházkápolnában.

Eltemettük


Kecskeméti Ildikó 63 évet élt testvérünket.

Elhunyt




Edvy Istvánné született Szalay Irma testvérünk 91 éves korában.
Temetése február 22-én, hétfőn 14.30-kor lesz temetőnkben.
Németh Ferenc testvérünk 75 éves korában.
Temetése március 2-án, kedden 13 órakor lesz temetőnkben.
Adorján Sándorné született Németh Ilona testvérünk 90 éves korában.
Temetése március 2-án, kedden 14 órakor lesz temetőnkben.

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

Egyéb hirdetések
Napközi gyermektáborunk tervezett időpontja: 2021. június 21–25.
A téma bibliai foglalkozások megismerése lesz. Reméljük, hogy minél több
gyermek tud majd csatlakozni a színes programhoz.
Megjelent gyülekezeti újságunk, a Christophoros böjti száma – megújult
címoldallal. Elvihető a templomi kijáratoktól, letölthető honlapunkról:
sopron.lutheran.hu/sites/default/files/pdf/2021-bojt-fastenzeit.pdf
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