„Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett,
és jobbja szabadulást szerzett!” (Zsolt 98,1)

Hírlevél

2021. május 2.
húsvét utáni negyedik vasárnap (Cantate)

Azután vakok és sánták mentek hozzá a templomba, és meggyógyította
őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket
tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltozták: Hozsánna Dávid
Fiának! – haragra lobbantak, és így szóltak hozzá: Hallod, mit mondanak
ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik: Hallom. Sohasem olvastátok:
„Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet”? Erre otthagyva
őket kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. (Mt 21,14–17)

Ébresztő gondolatok
Panasz és szomorúság helyett mi hangolhat dicséretre és örömre? Az
élettapasztalat és a tudás önmagában még nem, ahogyan azt
történetünkben az írástudók és gyermekek közötti különbség mutatja.
Akik viszont észreveszik a változásokat, amik Isten házában történnek,
azoknak ez elnémíthatatlan ujjongásra ad okot. Jézus jelenlétében
megváltozhatnak a sorsok, megnyílhat a szemünk, kimozdulhatunk
dermedtségünkből. Ez elég ok az örömre.
Tóth Károly

Eltemettük

 dr. Fazekas András 77 évet élt testvérünket.

Megemlékezünk
 Makkai Julianna 94 évet élt testvérünkről,
 Márton Ferencné született Joós Gizella 80 évet élt testvérünkről és
 Palkó Gábor 60 évet élt testvérünkről.

Gyülekezeti alkalmaink

• Ma, a húsvét utáni negyedik vasárnapon 8 és 10 órakor magyar nyelvű,

9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor online gyermekistentisztelet. 15 órakor online Mocorgó. 15 órakor istentisztelet Balfon.
• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a templomban.

• Május 9-én, a húsvét utáni ötödik vasárnapon 8 és 10 órakor magyar,

9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 9 órakor online gyermekistentisztelet. 15 órakor online Mocorgó. 15 órakor istentisztelet Balfon.

• Május 13-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
Konfirmációi istentiszteleteinket pünkösdkor tartjuk. A járványhelyzet
miatt az eddigiektől eltérően összesen négy istentiszteleten konfirmálnak
majd a fiatalok. Pünkösd előtti szombaton egy, pünkösd vasárnapján
három konfirmációi istentisztelet lesz.
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

Elérhetőségeink
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. 18. szám. · Szerkesztette: Kóczán Krisztián
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

