
Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva!  
(Lk 12,35) 
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Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, 

népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott; a trón előtt és a 

Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas 

hangon kiáltották: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a Bárányé! Az 

angyalok mind ott álltak a trón, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a 

trón előtt, és imádták Istent ekképpen: Ámen! Az áldás, a dicsőség és a 

bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, a mi Istenünké 

örökkön-örökké! Ámen! Ekkor megszólalt az egyik vén, és megkérdezte tőlem: 

Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki: Uram, 

te tudod. Ő így válaszolt: Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és 

megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében. Ezért vannak az 

Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és a 

trónon ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap heve, 

sem más hőség nem bántja őket, mert a Bárány, aki középen a trónnál van, 

legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről 

minden könnyet.     (Jel 7,9–17) 

ÉÉBBRREESSZZTTŐŐ  GGOONNDDOOLLAATTOOKK  
Nehézségek között látjuk magunkat. Isten nézőpontja viszont más. Úgy tartja 
számon övéit, a küszködő, sokszor elbukó, de Istenben bízó embereket, mint 
akik már átmentek a nyomorúságon, és ott álnak trónja előtt, fehér ruhába 
öltözve. Sokan lesznek a győztesek, Isten ebbe a nagy közösségbe akar bevonni 
engem is.               Tóth Károly 

Eltemettük 
 Dömötör Tiborné született Boros Ildikó, 67 évet élt testvérünket és 

 Dr. Köleséri Imréné született Böröndy Sára 93 évet élt testvérünket. 

Elhunyt 
 Kovács Józsefné született Németh Gizella testvérünk 82 éves korában. 

Temetése november 27-én, pénteken 13 órakor lesz a fertőbozi temetőben. 

 Sárosi Zoltán testvérünk 80 éves korában. Temetése december 3-án, 
csütörtökön 14 órakor lesz a Szent György-templomban. 



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

• jeden Sonntag, 9 Uhr Gottesdienst in der Kirche 
 

GGyyüülleekkeezzeettii   aallkkaallmmaaiinnkk  
• Ma, örök élet vasárnapján 8 és 10 órakor magyar nyelvű, 9 órakor német 
nyelvű istentisztelet a templomban. 

• Csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a templomban.  

• November 29-én, advent első vasárnapján 8 és 10 órakor magyar nyelvű, 
9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 

• December 3-án, csütörtökön 17 órakor Wochenpredigt a templomban. 

• December 6-án, advent második vasárnapján 8 és 10 órakor magyar 
nyelvű, 9 órakor német nyelvű istentisztelet a templomban. 
 

EEggyyéébb  hhiirrddeettéésseekk  

Gyülekezetünkbe részmunkaidős munkatársat keresünk pénztáros állásba. 
Érdeklődni a lelkészi hivatalban és lelkészeinknél lehet. 

 

Az adakozáshoz szívesen ajánljuk a perselypenz.hu oldalt is, melyen kártyás 
fizetéssel lehet perselypénzt, adományt és egyházfenntartói járulékot is utalni 

gyülekezetünknek. 

 

Ajánljuk gyülekezetünk honlapját és Facebook-oldalait, amelyeken ismét sok 
lelki tartalmat osztunk meg. A naprakész információk mellett igehirdetéseink 

videófelvételeit is megtalálhatják. 
Honlapunk címe: sopron.lutheran.hu, Facebook-oldalaink címei: 

facebook.com/evsopron és facebook.com/evang.gemeinde.sopron 
 

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