Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt,
és íme: új jött létre. (2Kor 5,17)

Hírlevél

2021. április 25.
húsvét utáni 3. vasárnap (Jubilate)

Az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha
egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, vajon nem hagyja-e ott
a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet?
És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a
kilencvenkilencnek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei Atyátok
sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül.
(Mt 18,11–14)

Ébresztő gondolatok
„Hatékony energiafelhasználás” – igen gyakran használt kifejezésünk ez
arra, hogy emberi energiáinkkal éppúgy, mint a Föld energiaforrásaival is
jól próbálunk bánni. Nehogy túl sok energia fölöslegesen elhasználódjon,
és így ne jusson elég az igazán fontos dolgokra. Nap mint nap küzdünk
ennek a nehézségével, és nap mint nap téma ez a körülöttünk lévő
világban is, tehát életünk részévé válhatott már mindez. Száz juhból
kilencvenkilencet megtartani egy nehéz terepen, egy ilyen gondolkodás
szerint már igencsak hatékony működésnek tűnik. Kicsi a veszteség,
elfogadható mértékű. Szinte mindenki nyugodt lehet, talán csak az az
egyetlen juh nem. Jézus mondatai itt válnak számunkra igazán érdekessé:
hirdeti azt, hogy az Ő számára nem energiapocsékolás azt az egyet is
megkeresni, és szembesít minket azzal, hogy éppen mi vagyunk az az
egyetlen egy, tehát értünk használja az energiát. Sokkal több ez, mint
amit mi el tudunk magunk képzelni. Óriási ajándék!
Pelikán András

Eltemettük

 Tölli Lajos 78 évet élt testvérünket.

Elhunyt

 Fazekas András testvérünk 77 éves korában.
Temetése április 27-én, kedden 16 órakor lesz temetőnkben.

Gyülekezeti alkalmaink

• Ma, a húsvét utáni harmadik vasárnapon 8 és 10 órakor magyar, 9 órakor

német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor online gyermekistentisztelet. 15 órakor online Mocorgó.
• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a templomban.
• Május 2-án, a húsvét utáni negyedik vasárnapon 8 és 10 órakor magyar
nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor online
gyermek-istentisztelet. 15 órakor online Mocorgó. 15 órakor istentisztelet
Balfon.
• Május 6-án, csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a templomban.

Deutschsprachige Gottesdienste
• jeden Sonntag, 9 Uhr: Gottesdienst in der Kirche
• jeden Donnerstag, 17 Uhr: Wochenpredigt in der Kirche
Die deutschen Online-Gottesdienste vom März/April 2021 können hier
nachgesehen werden: https://bit.ly/2PVV0QS

Egyéb hirdetés
Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebook-oldalait. Magyar és német
nyelven is folyamatosan hírt adunk gyülekezetünk életének fontos
információiról. Magyar nyelven hétfőtől szombatig naponta kétperces
videóáhítatot, vasárnaponként és ünnepnapokon a templomi igehirdetés
videófelvételét, valamint online gyerek-istentiszteletet és Mocorgót is
közzé teszünk:
sopron.lutheran.hu/irasaink/igehirdetes
sopron.lutheran.hu/irasaink/iras
facebook.com/evsopron facebook.com/evang.gemeinde.sopron
youtube.com/channel/UCyR7-JVqaIJRS11Ql02gU_A
https://bit.ly/2PVV0QS
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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
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