
„Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja 

váltságul sokakért.” (Mt 20,28) 

Hírlevél 
2021. március 21.  

a böjti idő ötödik vasárnapja (Judica) 

Közel volt a zsidók páskaünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. A 
templomban találta a marhák, juhok és galambok árusait meg az ott ülő 
pénzváltókat. Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból a 
marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az 
asztalokat felborította, a galambárusoknak pedig ezt mondta: Vigyétek 
ezeket innen, ne csináljatok piacteret az én Atyám házából! Tanítványai 
visszaemlékeztek, hogy meg van írva: „A te házad iránti féltő szeretet 
emészt engem.” A zsidók pedig azt kérdezték tőle: Milyen jelt mutatsz 
nekünk, hogy ezeket teszed? Jézus így felelt nekik: Romboljátok le ezt a 
templomot, és három nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók: 
Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted? 
Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a 
halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az 
Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott.             (Jn 2,13−22) 

ÉÉbbrreesszzttőő   ggoonnddoollaattookk  
Jézus határozott fellépése a jeruzsálemi templomban azt hirdeti, hogy 
Isten újat kezd. Nem csak a túlzásokat akarja visszafogni, és nem is 
csupán korszerűbbé akarja tenni az istentiszteletet. Nem azért tisztítja 
meg a templomot, hogy üresen hagyja, hanem a régi helyébe odalép ő 
maga. Az árusok elűzéséből, a pénz kiszórásából hiába tűnne úgy, hogy ő 
csak az üzletet rontja, szegénnyé akar tenni bennünket, éppen a 
legdrágábbat ajándékozza nekünk, önmagát. Ezt mutatja az is, hogy a 
templomtisztítás halálos veszélybe sodorta Jézust. Éppen ezek a szavai is 
vádponttá váltak ellene a nagypénteki perben. 
Hová vezet minket Jézus a böjti úton? A kereszt felé. Az ő áldozata felé, 
ami több a mi átváltott, megvásárolt áldozatainknál. A harmadnapi 
feltámadás felé, ami több a mi építkezéseinknél. Megszokás helyett élő 
istentisztelet felé. Önmaga felé, mert Jézus elég nekünk.             Tóth Károly 



Megkereszteltük  
 Nagy Izabella kistestvérünket. 

Elhunyt 
 Márton Ferencné született Joós Gizella testvérünk 80 éves korában. 

Temetése március 23-án, kedden 13.00-kor lesz temetőnkben. 

 Gyurácz Ernő testvérünk 63 éves korában.  
Temetése március 30-án, kedden 13 órakor lesz temetőnkben. 

GGyyüü lleekkeezzeett ii   aallkkaallmmaaiinnkk  
A korlátozások meghosszabbításával összhangban azt a döntést hoztuk, 

hogy virágvasárnap sem tartunk gyülekezeti jelenléttel 
istentiszteletet. Tehát templomunk március 8-ától 31-éig zárva marad, 

ebben az időszakban Wochenpredigtet sem tartunk. 
Reméljük, hogy nagycsütörtöktől istentiszteleteinket újra együtt 

ünnepelhetjük a templomban, erről terveink szerint virágvasárnap 
adunk tájékoztatást honlapunkon és Facebook-oldalainkon. 

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  
 

Kérjük támogassák egyházunkat a személyi jövedelemadó 2×1%-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. 

  

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. 12. szám. · Szerkesztette: Kónyi-Kiss Gáborné dr. 

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

https://sopron.lutheran.hu/
mailto:sopron@lutheran.hu
https://www.facebook.com/evsopron/
https://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron
mailto:evhirlev@gmail.com

