
Ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga 
marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. (Jn 12,24) 

Hírlevél 
2021. március 14.  

a böjti idő negyedik vasárnapja (Laetare) 

Erre megkérdezték tőle: És te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, 
higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, 
ahogyan meg van írva: „Mennyei kenyeret adott nekik enni.” Jézus pedig 
így válaszolt nekik: Bizony, bizony, mondom nektek, nem Mózes adta 
nektek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi 
mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad 
a világnak. Erre ezt mondták neki: Uram, add nekünk mindig ezt a 
kenyeret! 
Jézus azt mondta nekik: Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, 
nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. De 
megmondtam nektek: láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit 
nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én 
nem küldöm el; mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam 
akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. 
Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit 
nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó 
napon. Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, 
és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom azt az utolsó 
napon. (Jn 6,30–40) 

ÉÉbbrreesszzttőő   ggoonnddoollaattookk  
Milyen jel adna bizonyosságot? Hiszen Jézus csodatételei is kevésnek 
mutatkoznak az őt körülvevő tömegben… De ne higgyük, hogy mi jobban 
reagálunk ebben a kérdésben, mert, őszintén, bennünk is sok az 
elbizonytalanodás, amikor Jézus életünkben való mindennapi jelenlétét 
és hatását vizsgáljuk. Pedig szükségünk van rá, mert életünket ő tudja 
táplálni, mégpedig önmagával. Olyan jó, ha észre tudjuk venni 
jelenlétének jeleit, és meríteni tudunk belőle erőt és hitet! Krisztus 
velünk van. Pelikán András 



Megkereszteltük  

 Pintér Panna és 

 Ződy Zara kistestvérünket. 

Eltemettük  
 Németh Béla Tivadar 63 évet élt testvérünket és 

 Palkó Gábor 60 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 dr. Tóth Péter testvérünk 76 éves korában.  

Temetése április 9-én, pénteken 13 órakor lesz temetőnkben. 

GGyyüü lleekkeezzeett ii   aallkkaallmmaaiinnkk  
Az országosan ismert járványügyi korlátozásokkal és az evangélikus 

püspöki tanács ajánlásával összhangban, a presbitérium megbeszélését 
követően azt a döntést hoztuk, hogy március 14-én és 21-én nem 

tartunk gyülekezeti jelenléttel istentiszteletet. A Wochenpredigtek 
március 25-ig elmaradnak. Bízunk abban, hogy nagyheti és húsvéti 

istentiszteleteinket újra együtt ünnepelhetjük a templomban. 
Megértésre, türelemre kérünk mindenkit. 

Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebook-oldalait, amelyeken 
hétfőtől szombatig naponta kétperces videóáhítatot, vasárnaponként 
online gyerek-istentiszteletet, valamint magyar és német nyelvű 

online felnőtt istentiszteletet teszünk közzé. 

EEggyyéébb  hhiirrddeettéésseekk  
A Hunyadi iskolába a leendő elsősök regisztrációja 

online formában történik március 16. és 18. között. 
Kérjük, kövessék figyelemmel az iskola honlapját: hunyadi.sopron.hu 

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. 11. szám. · Szerkesztette: Tóth Károly 

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