Krisztus mondja:
„Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké,
és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.” (Jel 1,18))

Hírlevél
2021. április 4.
húsvét ünnepe

Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban
és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és
Jézus bizonyságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam
mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitáét, amely ezt mondta:
Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek: Efezusba,
Szmirnába, Pergamonba, Thiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és
Laodiceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és
amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók
között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén
aranyövvel körülövezve; feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú,
szeme, mint a tűz lángja; lába hasonló volt a kemencében izzó
aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása; jobb kezében hét
csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt,
mint amikor a nap teljes erejével ragyog. Amikor megláttam, lába elé
estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj! Én vagyok
az első és az utolsó és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és
nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.
(Jel 1,9−18)

Ébresztő gondolatok
Húsvét reggelén a tanítványok és az asszonyok is csalódottsággal a
szívükben haladtak Jézus sírja felé, mert úgy érezték, mindaz elveszett,
amit reméltek és hittek. Az üres sír látványa fogadta őket, és a bíztatás:
„Ne féljetek!” Még ekkor is bizonytalanság volt bennük, mert bár látták
Jézus csodáit, a legnagyobb csodát, az Ő feltámadását nehéz volt hinniük.
A mi húsvéti örömünk is attól lehet teljessé, hogy mi már azt is tudjuk,
feltámadása után Jézus a mennybe ment és ott dicsőségben uralkodik. A
halál valóban legyőzetett, és a Feltámadott uralkodik égen és földön. „Ne
félj!” – hangzik, miként Jánosnak, nekünk is. Krisztus feltámadt! Halleluja!
Pelikán András

Eltemettük
 Gyurácz Ernő 63 évet élt testvérünket,
 Simon Gyuláné született Komjáthy Lenke 93 évet élt testvérünket,
 Makkai Julianna 94 évet élt testvérünket.

Elhunyt
 Tóth Péter testvérünk 76 éves korában.
Temetése április 9-én, pénteken 13 órakor lesz temetőnkben

Gyülekezeti alkalmaink
A nagyhéten és húsvétkor sem tudunk
gyülekezeti jelenléttel istentiszteleteket tartani.
Templomunk tehát 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 2021. április 6-14-ig 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.
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