„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy
irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak
közül való feltámadása által élő reménységre…” (1Pt 1,3)

Hírlevél

2021. április 11.
Húsvét utáni első vasárnap (Quasi modo geniti)

Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is
láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál
révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó
testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig
bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a Lelke van bennünk, ahogyan
meg van írva: „Hittem, azért szóltam”, mi is hiszünk, és azért szólunk.
Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt
minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. (2Kor 4,10–14)

Ébresztő gondolatok

A húsvéti csoda, Jézus feltámadása a sötét éjszakában megjelenő
fantasztikus fénysugár. Nehéz ezt hinni, és a húsvéti hajnalon az üres sír
mellett a tanítványokban is volt még félelem és bizonytalanság. Mert
voltaképpen a hihetetlen, a lehetetlen, az elképzelhetetlen válik valóra
ebben a csodában. Tehát éppen az, ami nem történhetne meg, az történik
meg. És a húsvét utáni vasárnap fő üzenete az, hogy mindez nem egy
egyszeri csoda, a húsvét kitüntetett pillanatának ajándéka, hanem valami,
ami tovább is vihető, ami megismételhető, gyakorolható, ami egész
életünk jellemzőjévé válhat, ami átértelmezheti az életről alkotott
gondolatainkat.
Pelikán András

Eltemettük

 dr. Tóth Péter 76 évet élt testvérünket.

Elhunyt
 Kiss Józsefné született Kocsis Gizella testvérünk 76 éves korában.
Temetése április 15-én, csütörtökön 16.30-kor lesz temetőnkben.

Gyülekezeti alkalmaink
Templomunk továbbra is zárva marad.
Magyar nyelven hétfőtől szombatig naponta kétperces videóáhítatot,
vasárnaponként és ünnepnapokon online istentiszteletet,
vasárnaponként online gyerek-istentiszteletet 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

Egyéb hirdetések
A Hunyadi János Evangélikus Óvodában április 6-ától 14-éig tartjuk az
óvodai beiratkozást. A jelentkezéseket az intézmény honlapján
(hunyadi.sopron.hu), az óvoda oldalán elérhető linken várjuk. Az ezzel
kapcsolatos információkról bővebben ott olvashatnak.
Az iskolákban beiratkozáskor, a felsőbb évfolyamok esetében pedig
május 20-áig jelezhetik a szülők, hogy evangélikus hit- és erkölcstant
választanak. Kérjük a családokat, éljenek a lehetőséggel! Az evangélikus
hitoktatás nem evangélikus templomban keresztelt és meg nem
keresztelt gyermekek számára is nyitott.
Köszönjük a gyülekezetünk működéséhez adott támogatásokat. Várjuk
az egyházfenntartói járulékot, mely befizethető
személyesen pénztárunkban, internetes átutalással,
vagy a perselypenz.hu oldalon bankkártyás fizetéssel.

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. 15. szám. · Szerkesztette: Dr. Garab József
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.

