
„Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a 
hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek 

engem. Én örök életet adok nekik…” (Jn 10,11.27–28) 

Hírlevél 
2021. április 18. 

húsvét utáni 2. vasárnap (Misericordia Domini) 

Elérkezett Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe. Tél volt. Jézus a 

templomban, Salamon csarnokában volt. Ekkor körülvették a zsidók, és 

így szóltak hozzá: Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? 

Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan! Jézus így válaszolt 

nekik: Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett 

cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az 

én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és 

én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és 

nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. 

Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem 

ragadhatja ki őket az Atya kezéből. (Jn 10,22–29) 

ÉÉbbrreesszzttőő   ggoonnddoollaattookk  
Függetlenségre törekszünk, ebben látjuk sokszor a boldogságunk 
kulcsát. Pedig önállóságunk látszata alatt gyakran mások vezetnek 
meg minket. Jó pásztorra van szükségünk: Jézus úgy ismer minket, 
mint senki más. A vele való közösségnek a távlata az örök élet. Csak az 
ő keze tud megóvni attól, hogy elvesszünk. Ezért az ő hangjára 
érdemes hallgatnunk, őt érdemes követnünk. Tóth Károly 

Eltemettük  
 Kiss Józsefné, született Kocsis Gizella 76 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Tölli Lajos testvérünk 78 éves korában. 

Temetése április 20-án, kedden 16 órakor lesz temetőnkben. 



GGyyüü lleekkeezzeett ii   aallkkaallmmaaiinnkk  

Templomunk április 18-án még zárva marad. 
Magyar nyelven hétfőtől szombatig naponta kétperces videóáhítatot, 

vasárnaponként és ünnepnapokon online istentiszteletet, 
vasárnaponként online gyerek-istentiszteletet és online mocorgó 

foglalkozást teszünk közzé, német nyelven vasárnaponként és 
ünnepnapokon online istentiszteletet ezeken az oldalakon: 

sopron.lutheran.hu/irasaink/igehirdetes 
sopron.lutheran.hu/irasaink/iras 

facebook.com/evsopron    facebook.com/evang.gemeinde.sopron 
youtube.com/channel/UCyR7-JVqaIJRS11Ql02gU_A 

youtube.com/channel/UCznZ7d6PyyUquoeS2KpG9hg 
  

Április 25-étől, a húsvét utáni harmadik vasárnaptól újra gyülekezeti 
jelenléttel tartjuk meg soproni templomi istentiszteleteinket: 

• 8 órakor magyar nyelvű istentisztelet a templomban 
• 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban 
• 10 órakor magyar nyelvű istentisztelet a templomban 

• 15 órakor istentisztelet Balfon (május 2-ától) 
• csütörtökönként 17 órakor Wochenpredigt a templomban  

(április 29-étől) 
 

Újrainduló jelenléti istentiszteleteinken is 
be kell tartanunk a korábbi korlátozásokat. 

DDeeuuttsscchhee  GGootttteessddiieennssttee  
• Sonntagsgottesdienst: 9 Uhr in der Kirche (ab 25. April) 

• Wochenpredigt: donnerstags um 17 Uhr in der Kirche (ab 29. April) 
• Die deutschen Online-Gottesdienste der letzten Zeit können hier 

nachgesehen werden: https://bit.ly/2PVV0QS 

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

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