
Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, 
mert Krisztus már akkor meghalt értünk, 
amikor még bűnösök voltunk. (Róm 5,8) 

Hírlevél 
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a böjti idő második vasárnapja (Reminiscere) 

Akkor odament hozzá Zebedeus fiainak anyja a fiaival együtt, leborult 
előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle: Mit kívánsz? Ő 
így felelt: Mondd, hogy melletted üljön az én két fiam a te országodban, az 
egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől. Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, 
mit kértek. Kiihatjátok-e azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így 
feleltek: Kiihatjuk. Erre ő ezt mondta nekik: Az én poharamat kiisszátok 
ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom 
megadni. Azoké lesz, akiknek az én Atyám elkészítette. Amikor ezt 
meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához 
hívta őket, és ezt mondta: Tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak 
fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így 
legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és 
aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az Emberfia 
sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét 
adja váltságul sokakért. (Mt 20,20–28) 

ÉÉbbrreesszzttőő   ggoonnddoollaattookk  
A tanítványok Jézus közelében sem látják reálisan saját helyzetüket, 
holott éppen a Mestertől tanulhatnának sokat alázatról, szolgálatról. Ők 
hol egymással versengenek, hol az idegenekhez képest tartják magukat 
többre. Ebben persze magunkra is ismerhetünk, mert mi is szeretnék – 
pusztán amiatt, hogy Jézust ismerjük – többre tartani magunkat. Pedig 
Jézus minket is alázatra és szolgálatra tanít; legyen ez böjti 
önvizsgálatunk középpontjában! Pelikán András 

GGyyüü lleekkeezzeett ii   aallkkaallmmaaiinnkk  
• Ma, a böjti idő második vasárnapján 8 és 10 órakor magyar, 9 órakor 
német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor online gyermek-
istentisztelet. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor istentisztelet 
Fertőszentmiklóson. 



• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a templomban. 

• Március 7-én, a böjti idő harmadik vasárnapján 8 és 10 órakor magyar 
nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. A német nyelvű 
istentiszteleten igét hirdet Aizenpreisz Oszkár és Holger Manke. 9 órakor 
online gyermek-istentisztelet. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 
istentisztelet a kórházkápolnában. 

• Március 11-én, csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a templomban. 

• Március 14-én, a böjti idő negyedik vasárnapján 8 és 10 órakor magyar, 
9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor online 
gyermek-istentisztelet. 15 órakor istentisztelet Balfon. 16 órakor 
istentisztelet Fertőszentmiklóson. 

Eltemettük  
 Edvy Istvánné született Szalay Irma 91 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 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. 

DDeeuuttsscchhsspprraacchhiiggee  GGootttteessddiieennssttee  
• jeden Donnerstag, 17 Uhr: Wochenpredigt in der Kirche 

• jeden Sonntag, 9 Uhr: Gottesdienst in der Kirche 

EEggyyéébb  hhiirrddeettéésseekk  
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.  

EElléérrhheettőőssééggeeiinnkk  
Lelkészi Hivatal: hétköznap 8-12 h · pénztár: hétfőtől csütörtökig 8-12 h 

Sopron, Színház u. 27. · telefon: 99/523-002 
honlap: sopron.lutheran.hu · e-mail sopron@lutheran.hu 

Facebook-oldalaink: facebook.com/evsopron és facebook.com/evang.gemeinde.sopron 
Bankszámlaszámunk, amelyre az egyházfenntartói járulék átutalással 

(akár rendszeres átutalási megbízással) is fizethető: OTP 11737083-20006895 
XIII. évf. 9. szám. · Szerkesztette: Dr. Major Tamás 

A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.
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