
Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, 
nem alkalmas az Isten országára. (Lk 9,62) 

Hírlevél 
2021. március 7.  

a böjti idő harmadik vasárnapja (Oculi) 

Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten 
Báránya, aki elveszi a világ bűnét! Ő az, akiről én megmondtam: Utánam 
jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem 
őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismertté legyen Izráel 
előtt. Így tett erről bizonyságot János: Láttam, hogy a Lélek leszállt az 
égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki 
elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem: Akire látod, 
hogy leszáll a Lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. 
Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia. (Jn 1,29–34) 

ÉÉbbrreesszzttőő   ggoonnddoollaattookk  
A kapcsolatért, a békességért valakinek mindig áldozatot kell hozni. 
Keresztelő János rámutat Jézusra: ő az, aki meghozza a szükséges 
áldozatot. Amíg a bűnt nem érzem tehernek, addig nem érdekel, mi lesz 
vele. De ha rájövök, mekkora súllyal húz le, akkor felismerem annak a 
jelentőségét, hogy nem kell az én nyakamban lennie, Isten Báránya 
magára veszi. János fel akarja emelni a mi tekintetünket is, hogy 
észrevegyük a megoldást, észrevegyük Jézus személyének fontosságát, ő 
nemcsak a világtörténelemben páratlan, hanem a mi személyes 
sorsunkat is megfordítja. Tóth Károly 

GGyyüü lleekkeezzeett ii   aallkkaallmmaaiinnkk  
 Ma, 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. 

DDeeuuttsscchhsspprraacchhiiggee  GGootttteessddiieennssttee  
• Sonntag, 9 Uhr: Gottesdienst in der Kirche 



Eltemettük  

 Németh Ferenc 75 évet élt testvérünket és 

 Adorján Sándorné született Németh Ilona 90 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Németh Béla Tivadar testvérünk 63 éves korában.  

Temetése március 9-én, kedden 15 órakor lesz a Szent Júdás Tádé- 
(domonkos-) templomban. 

 

Ma és a következő hetekben szünetel 
a balfi, fertőszentmiklósi és kórházkápolnai istentisztelet. 

A gyerek-istentiszteletet továbbra is online formában tartjuk. 
A következő hetek soproni templomi istentiszteleteinek megtartásáról 
a napokban a presbitérium foglal állást, kérjük, kísérjék figyelemmel az 

erről szóló közlést honlapunkon és Facebook-oldalainkon. 

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 

 

Köszönjük a gyülekezetünk működéséhez adott támogatásokat. Várjuk 
az egyházfenntartói járulékot, mely befizethető személyesen 

pénztárunkban, internetes átutalással, vagy a perselypenz.hu oldalon 
bankkártyás fizetéssel, az utóbbi honlapon perselypénz és adomány 

címén is tudnak támogatást küldeni. 
 

Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebook-oldalait, amelyeken hétfőtől 
szombatig naponta kétperces videóáhítatot, vasárnaponként 

online gyerek-istentiszteletet, valamint a templomi istentisztelet 
igehirdetésének videófelvételét tesszük közzé. 

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. 10. szám. · Szerkesztette: Tóth Károly 

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