Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell
az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak
örök élete legyen őbenne. (Jn 3,14–15)
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Ujjongj, Sion leánya! Kiálts örömödben, Izráel! Örvendezz, vigadj teljes
szívből, Jeruzsálem leánya! Eltörli az ÚR az ítéletedet, eltávolítja
ellenségedet. Veled van az ÚR, Izráel Királya: nem kell többé veszedelemtől
tartanod. Azon a napon így biztatják majd Jeruzsálemet: Ne félj, Sion, ne
csüggedj el! Veled van Istened, az ÚR, ő erős, és megsegít. Repesve örül
neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.
(Zof 3,14−17)

Ébresztő gondolatok

A nagy magasságból a nagy mélységbe gyorsan eljutni: félelmetes zuhanás. A
Jézust ünneplő tömeg által megszólaló magasztos dicsőítés Izrael ősi
bíztatására rímel; ahogy egykor ujjongva örültek annak, hogy velük van az
Úr, úgy hangzik ismét az ujjongás Immánuelnek. Innen, e magasságból mégis
pillanatok alatt a legmélyebb emberi mélységbe kerül a sokaság, és vele
együtt Jézus, és vele együtt mi is: a passió szikrázó, gyűlölettel teli tömegei
már a halálba taszítják Isten Fiát. Van-e innen visszaút újra a magasságba,
vagy a virágvasárnap örömteli jeruzsálemi bevonulása csak hamis hangjait
hagyja örökíti ránk? Nagyheti utunk bevezető napján még csak reméljük,
hogy az emberi törvényszerűségeket legyőzve visszafelé is megtehető ez az
út…
Pelikán András

Eltemettük
 Márton Ferencné született Joós Gizella 80 évet élt testvérünket.

Elhunyt

 Gyurácz Ernő testvérünk 63 éves korában.
Temetése március 30-án, kedden 13 órakor lesz temetőnkben.
 Simon Gyuláné született Komjáthy Lenke testvérünk 93 éves korában.
Temetése március 31-én, szerdán 10.30-kor lesz a Szent Mihálytemetőben.
 Makkai Julianna testvérünk 94 éves korában.
Temetése március 31-én, szerdán 15 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
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