
Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket,  
mert közeledik a megváltásotok. (Lk 21,28) 
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Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a 

földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az 

korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg 

a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, 

testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a bíró az ajtó előtt áll. 

Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, 

akik az Úr nevében szóltak. Íme, boldognak mondjuk azokat, akik tűrni 

tudtak a szenvedésekben. Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, 

hogyan intézte a sorsát az Úr; mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. 
(Jak 5,7–11) 

ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
„Türelem rózsát terem.” – tartja a közmondás. Szépen hangzik, de annyiszor 
tapasztaljuk az ellenkezőjét. Érdemes akkor türelmesnek lenni? Igénk szerint 
igen, mert van mit várnunk. Olyan türelemre hív, amit a biztos remény 
táplál, hogy Isten nem fölöslegesen várakoztatja az övéit. Ahogyan a 
földművelőnek érdemes várnia a gyümölcsöt, van értelme az 
állhatatosságnak, a kitartásnak. Nem végtelen türelmet vár ugyanis tőlünk a 
mi Urunk, vége lesz a szenvedésnek. Nem a türelem termi a rózsát. De van 
olyan rózsa, amiért érdemes türelmesnek lenni.     Tóth Károly 

GGyyüülleekkeezzeettii   aallkkaallmmaaiinnkk  
 Ma, advent második vasárnapján 8 és 10 órakor magyar nyelvű, 9 órakor 
német nyelvű istentisztelet a templomban. 

 Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a templomban.  

 December 13-án, advent harmadik vasárnapján 8 és 10 órakor magyar 
nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 

 December 17-én, csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a templomban. 

 December 20-án, advent negyedik vasárnapján 8 és 10 órakor magyar 
nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 



Eltemettük 
 Taschner Jánosné sz. Szabó Ildikó Zsuzsanna 71 évet élt testvérünket, 

 Aradi Pál 67 évet élt testvérünket, 

 Sárosi Zoltán 80 évet élt testvérünket és 

 Varga Géza 90 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Pinezits József testvérünk 86 éves korában. 

Temetése december 8-án, kedden 13 órakor lesz a temetőnkben.  

 Németh Albertné született Hasza Etelka Sarolta testvérünk 80 éves 
korában. Temetése december 9-én, szerdán 13 órakor lesz temetőnkben. 

 Varga György testvérünk 68 éves korában. 
Temetése december 14-én, hétfőn 13 órakor lesz temetőnkben. 

DDeeuuttsscchhsspprraacchhiiggee  GGootttteessddiieennssttee  
• jeden Donnerstag, 17 Uhr Wochenpredigt in der Kirche 

• jeden Sonntag, 9 Uhr Gottesdienst in der Kirche 

Der Musikalische Advent findet heuer online statt und kann ab sofort hier: 

https://youtu.be/0lCAILtJxSA – und über die facebook-Seite: 
https://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron angesehen werden. 

EEggyyéébb  hhiirrddeettéésseekk  
Adventi sorozatot indítottunk. Templomunk egyik Bünker közi ablakára 

naponta egy-egy szó kerül, mely adventi elmélkedésünket, ünnepre készülésün-
ket segítheti. A szavakhoz gyülekezetünk tagjai írtak gondolatokat, ezeket 

minden nap 17 órakor töltjük fel a magyar és a német Facebook-oldalunkra. 
Kövessük együtt a 24 napon át tartó adventi üzeneteket, egészen karácsonyig! 

 

A 2021-es bibliaolvasó Útmutató és Evangélikus naptár megvásárolható isten-
tiszteletek előtt és után a templom főbejáratánál, hétköznap délelőtt a pénztárban. 

EElléérrhheettőőssééggeeiinnkk  
Lelkészi Hivatal: hétköznap 8-12 h, – Pénztár: hétfőtől csütörtökig 8-12 h 

Sopron, Színház u. 27., tel.: 99/523-002 (fax -003), 
honlap: sopron.lutheran.hu · e-mail sopron@lutheran.hu 

facebook oldalaink: https://www.facebook.com/evsopron és 
https://www.facebook.com/evang.gemeinde.sopron 

Számlaszámunk, amelyre az egyházfenntartói járulék átutalással (akár rendszeres 
átutalási megbízással) is fizethető:  OTP 11737083-20006895 

XII. évf. 33. szám.  Szerkesztette: Dr. Major Tamás 
A Hírlevelet e-mailben is megkaphatja, aki ezt kéri az evhirlev@gmail.com címen.
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