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„Nem volt számukra hely…”

Más szóval befogadjuk-e Jézust,akit Isten értünk, üdvösségünkre kül-dött? Mert ez karácsony szíve, köze-pe. Ez a befogadás változást hozhatéletünkbe, egész magatartásunkbahétköznapjainkban is. Legyen karácsonyi imádságunkLuther Márton szép éneke: 

„Ó, kedves vendég nálam szállj,bûnömtõl ne iszonyodjál, emeldmagadhoz hívedet, jer, térj be örökszeretet. Tedd hajlékoddá szívemet,erõsítsd gyenge hitemet, hogy el nefelejthesselek, sõt, örökké dicsér-jelek.” Keveházi Lászlóné

2006 karácsonyán, az 1956-os for-radalom évfordulóján különös kará-csonyi üdvözlõlapot kaptunk. Az üd-vözlet mellett egy kép volt: halálosanfáradt férfi menekül feleségével, akikarjában kisgyermekét szorítja magá-hoz. A kép a menekültek, hontalanokfélelmes helyzetére emlékeztetett,amely helyzet nemcsak ötven évevolt idõszerû, hanem azóta is, ma issok-sok ember, család osztályrészegyûlölködõ, békétlen világunkban,akik számára nem volt, vagy nincshely. 
A karácsonyi történet „idillikus”képéhez, szép történetéhez ez a sötétháttér is hozzátartozik. Isten újat akarkezdeni a világ életében: „Isten né-künk adta Fiát, hálás, boldog szívvelimádd” – énekeljük egyik karácsonyiénekünkben. Az Ige testet öltött, Bet-lehemben, Mária ölében fekszik azisteni gyermek. De Betlehemben sen-ki sem fogadta be a kis családot, avároson kívül, egy rongyos istállószalmájában melegítette Mária gyer-mekét. Ez a sors Jézust egész életébenvégigkísérte. Népe nem fogadta be,ahogy õ mondta: „a rókáknak bar-langjuk van, az égi madaraknak fész-kük, de az Emberfiának nincs fejéthová lehajtania.” Kivetettsége a ke-reszten teljesedett be, Jeruzsálemenkívül, ahol mindenkitõl elhagyatvahalt meg. János evangélista errõl ígytesz bizonyságot: „...az övéi közéjött, de övéi nem fogadták be.” Amikor karácsony közeledtévelegyre több körülöttünk a fény, egyrenagyobb az igyekezet, hogy gyerme-keink, szeretteink ünnepét széppé, fé-nyesebbé tegyük, talán jobban észre-vesszük a rászorulókat is, érdemesfeltenni a kérdést: értjük-e elfogad-juk-e karácsony valódi üzenetét? 
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SZEGLETKO’’’’

A KÕSZEGI GYÜLEKEZET SZERETETSZOLGÁLATA
Gyülekezetünk történetébõl IX. 

Valamikor, talán még gyerekkoromban hallottam, hogyegy jól épített háromlábú szék nagyon biztosan áll. Talánmég vannak, akik emlékeznek a régi cipészek háromlábúszékére. Könnyen mozgatható, de biztos „munkabázisa”volt a dolgozó cipésznek. Miért beszélek errõl a gyülekezet karácsonyi számában?Hogyan jön ez ide? – kérdezheti valaki. Tudom és vallom,hogy az egyház alapja egyedül Jézus Krisztus. A nemréglezajlott reformációi ünnep is ezt erõsítette. Mégis azt kellmondanom, hogy az örök alapra építve, itt a világban agyülekezet „három lábon” áll. S az örök és egyedüli alap-hoz ez a „három láb” egyszerre szükséges és egymássalszemben nem lehet kijátszani õket. Hogy egyszerûen ésnyíltan szóljak: az „elsõ láb” az igehirdetés és az isten-tisztelet. Ha ez elmarad, bizony felborul a „szék” nagyonhamar! Az egyháztörténet régi és közelmúltja erre sokpéldát mutat. A „második láb” a tanítás és iskola szolgá-lata. Most, hogy alkalmam volt és van a Dunántúli egy-házkerület gyülekezeteivel foglalkozni, sokszor olvastam,hogy elõbb építettek iskolát a gyülekezetek, s csak aztántemplomot. A gyülekezeteknek fontosabb volt a jövõnemzedék, mint a jelen. Sokszor a történeti kényszerûségis okozta ezt: tanítani szabad volt, de prédikálni bizonynem mindig (ezek voltak és ezek ma is a „filiák”, leány-gyülekezetek). Más szóval tanítója már volt egy-egygyülekezetnek, de lelkésze még nem mindig. Errõl szóltegyébként az elõzõ fejezet Reményik versével: Ne hagy-játok a templomot és iskolát. Ma azonban a „harmadik lábról” szeretnék néhány sortírni, ez pedig: a szeretetszolgálat, idegen szóval a diakó-nia. Történetileg nézve gyülekezetünk szeretetszolgálatá-nak két része volt. Az egyik még ahhoz az idõszakhoz tar-tozott, amikor Kõszegen minden gyülekezeti élet tilosvolt. Az 1700-as évek közepérõl van szó. A gyülekezetnektemploma sem volt, csak un. „artikuláris” templombanvolt szabad nyilvános istentiszteletet tartani. S ebben azidõben – mint tudjuk – a környéken az egyedül látogatha-tó evangélikus templom a nemescsói volt. Ennek részle-teiben most nem szeretnék belemenni, a lényeg: itt alakultelõször evangélikus egyházunkban szegény diákokszámára „alumneum”, ahol a diákok lakhattak és elláttákõket. Sartoris (Szabó) János volt ennek alapítója. Bizonyez is szeretetszolgálat volt, ha „kicsiny magnak” is tûnt. Smi a kapcsolata ehhez a kõszegieknek? Elõször is az,hogy ha az intézet nemescsói volt, akkor kõszegi bizonyostekintetben. Hiszen ez volt a „a gyülekezetünk”, a nemes-csói lelkészek a mi papjaink is voltak. Másodszor pedig 

a kõszegi gyülekezet levéltárában õrzünk még ma is egy„Számadó könyvet” errõl az alumneumról. S benne a ki-csiny adományok egészen 1756-ig, s találunk azokbankõszegi filléreket, adományokat is. Ez pedig azt jelenti,hogy azok a kõszegiek, akik maguk sem voltak gazdagok,találtak módot a szeretetszolgálatra. Sajnos ez az intéz-mény aztán megszûnt, de mégis jelzés arra, hogy a gyüle-kezet feladata a szeretetszolgálat is, és ebbõl már akkor akõszegiek is megértettek, sõt átéltek valamit. De a történetnek folytatása van itt Kõszegen is. Szeret-nék itt egy képre utalni (magam is nemrégen kaptam megegy festményben), ami mellett sokszor elmegyünk, csakfel kellene nézni, amikor a Gyöngyös utca 29. elõtt hala-dunk. Errõl egyébként már volt szó: a kapu felett magasanegy „timpanon” (háromszög) s ebben: Jézus Krisztus éskét kis gyermek. A gyermekek Jézus felé fordulnak, ésbeléje kapaszkodnak, érdemes a képet tüzetesen megnéz-ni. Ha megszólalna, ezt mondaná: „Engedjétek hozzám agyermekeket és ne tiltsátok el õket.” De itt nemcsak a Jé-zushoz engedéshez van szó, hanem a Jézusra bízásról is! A gyülekezet történetében eddig odáig jutottunk el,hogy 1843-ben épült meg az emeletes épület, amely ma isáll. Pontosabban ebben az évben volt ennek a nagy háznaka felszentelése, amely építéséhez az anyagi alap már1836-ban megvolt. S ebben a házban a lelkészlakások ésiskola mellett volt az ún. ”Pallisch Intézet”, amelynek fel-avatása 1843. november 20-án volt. Mi volt ez? Egysze-rûen: szeretetotthon. Persze nem hasonlított a mostanihoz.Kezdetben három, késõbb hat szegényrõl gondoskodtakitt, akik nem volt otthonuk, családjuk. S talán kevesentudják, hogy jegyzõkönyvi nyomok szerint ez az intézetegészen 1917-ig mûködött, tehát több mint 60 évig.Levéltárunkban ennek is nyoma van: egy másik számadókönyv, amely az adományokról és azok felhasználásárólbeszél. Pedig már az elsõ világháborúban vagyunk. Igaz,a lakóiban változott eddigre, már nem felnõttek voltak itt,hanem árva és szegény gyermekek, akik rászorultak agyülekezet támogatására. – S ehhez jött még: a gyüleke-zetben mindezek mellett a 20. század húszas éveiben fel-vetõdött egy evangélikus kórház szervezésének, állításá-nak gondolata is. Ez azért nem valósult meg, mert a városis akkor tervezett kórházat, és az evangélikus gyülekezetvégül úgy döntött: ezt támogatja, azzal a gondolattal, hogya rászoruló evangélikus betegek könnyebben bejussanakés gyógyuljanak.Vagyis, visszatérve az kiinduláshoz: gyülekezetünk „há-rom lábon” állt. Az igehirdetés, a tanítás és a szeretetszol-gálat egymás mellett elevenen folyt és élt gyülekezetünk-ben. Mindehhez jött sokkal késõbb a 2000-es évek elejénaz új szeretetotthon, a Békesség háza megvalósulása, deez késõbbi, mai történet. Talán éppen karácsony, és az idei nehezebb karácsonyjó, ha nemcsak emlékeztet minket gyülekezetünk szeretet-szolgálati múltjára és jelenére. Az igazi karácsony, vagyisinkább Isten megjelent kegyelmének és szereteténekmegélése minket is szeretetre és szolgálatra akar indítanikicsiben és nagyban, egyénileg és gyülekezetileg is. Snem volna rossz, ha a mostani szeretetotthonba nemcsakkarácsonykor látogatnánk be, hanem jobban szívünkön
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viselnénk gondjait és többször belátogatnánk azokhoz,akik nem családi körben ünneplik a karácsonyt, vagy élikhétköznapjaikat. Nem ártana elevenebb kapcsolat agyülekezet tagjai és a szeretetotthon között. Ha ez az írás

csak egy valakit is erre indít, akkor nem volt haszontalanemlékezni a „három lábon” álló gyülekezeti és keresztyénéletre. Keveházi László

A kõszegi evangélikus templom – II.József türelmi rendeletének kibocsá-tása után nem sokkal – 1783-banépült, belsõ udvarban, torony nélkül.Több mint száz esztendõ után lehetettekkor újra saját hajléka a kõszegievangélikusoknak. Bár a 16. század-ban két temploma is volt a gyüleke-zetnek, hiszen a város akkori fõterén,a mai Szent Jakab templom mellé azevangélikusok építették fel a másiktemplomot (a mai Szent Imre templo-mot), hogy a német és magyargyülekezetnek is külön temploma le-hessen. Ezeket azonban az ellenrefor-máció idején vissza-, illetve elvettékaz evangélikusoktól, és több mintszáz évig nem volt szabad protestánsistentiszteletet tartani a városban. A szomszédos Nemescsóba – mintún. artikuláris helyre – jártak ekkor a kõszegi evangélikusok istentiszte-letre. S hogy mennyire vágyódtak rá,hogy saját templomuk legyen, arróltanúskodik az a tény, hogy nem kel-lett fél év sem a jelenlegi templomfelépítéséhez. Így 225 évvel ezelõtt,1783 november 30-án – ami akkor isÁdvent elsõ vasárnapja volt – fel-szentelték a templomot.A mostani templomszentelési em-lékünnepre a kõszegi gyülekezetmeghívta a szomszédos nemescsói-akat is, akikkel azóta is jó kapcsolatotápolnak a kõszegiek. Számtalan ro-

koni szál köti össze a két gyülekeze-tet, a kõszegi iskolákban jó néhányanközös hittancsoportokba járnak.Mindezeken kívül a két gyülekezetkapcsolatában meghatározó szerepevolt az elmúlt években KeveháziLászló nyugdíjas lelkésznek, egyház-történésznek, aki az igehirdetés szol-gálatát végezte az úrvacsorai isten-tiszteleten. Énekelt a nemescsói és akõszegi gyülekezet énekkara, és Kér-ges Albert zenetanár családi zenekarajátszott. Az ünnep az új gyülekezeti házbanszeretvendégséggel folytatódott, aholvetített képekkel idéztük fel a 20 év-vel ezelõtti 200. templomszentelésiemlékünnep eseményeit, amikor is újharang került az 1930-ban épült kü-lönálló harangtoronyba. A harangto-rony mellé annak idején egy új, jóllátható, a jelenleginél nagyobb temp-lom is épült volna, és az akkori el-képzelés szerint a mait lebontottákvolna. Ez az új templom azonban agazdasági válság miatt soha nem ké-szült el. Így megmaradt a régi temp-lom, és a különálló új harangtorony.A mostani ünnepen is a magas to-rony felé fordítottuk az ünneplõk te-kintetét, hiszen „kõszegi torony-élmény” elnevezéssel elkezdõdött azadománygyûjtés a torony felújítá-sára. A tervek szerint nem csupán amegromlott állapotú, és a sisakrólpotyogó cserepek miatt életveszé-

hálaadás és új tervek 
a templomszentelési ünnepen

lyessé vált torony felújítása történnemeg, hanem annak valóban élménytjelentõ tartalmat is szeretnénk adni. A torony a belváros legmagasabbpontja, ahová fel is lehet jutni. A vá-rosra való kilátás a felsõ ablakokbólönmagában is élményt nyújt. Ezt azélményt szeretnénk megosztani azide érkezõkkel, és ezzel együtt a gyü-lekezet történetét is bemutató kiállí-tást – egy evangélikus toronymúzeu-mot – alakítanánk ki benne.A „kõszegi toronyélmény” tehátegyszerre adhatja a lelki, szellemi éstesti felfrissülés élményét az ide láto-gatónak, akik megismerkedhetnekmajd a sok mindent megélt gyüleke-zetünk történetével, életével, és egy-ben saját életük kilátásait is átgondol-hatják a csúcsra való feljutás közben,amellyel a keresztény ember remény-ségét szeretnénk erõsíteni mindenki-ben...Köszönjük az eddig is érkezettadományokat, és szeretettel várjuk atemplomba elhelyezett toronyper-selybe szánt, illetve számlaszámunk-ra, valamint alapítványunk számlá-jára befizetett adományaikat!    
Baranyay Csaba
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2008. július 16. és 20. között 
Kõszegen került megrendezésre 

a VII. Országos Evangélikus Ifjúsági
Találkozó a Szélrózsa.

Köszönjük gyülekezeti tagjainknak 
a találkozó szervezésében nyújtott

áldozatos munkáját!

S hogy ne felejtsük el a „Szélrózsa érzést”,
és ne kelljen két évet várni az újabb

találkozóra, ezért

2009. február 28-án 
szombaton 9 órától 

SZÉLRÓZSA UTÓTALÁLKOZÓ
lesz Budapesten 

TÚL A HATÁRON címmel. 

Az utazásról, és a konkrét programról
érdeklõdni lehet a Lelkészi Hivatalban,

illetve a gyülekezeti honlapon:

koszeg.lutheran.hu 

és a Szélrózsa honlapján: 
www.szelrozsatalalkozo.hu

Ezért indult el egyházunkban egy kezdeményezés: agyülekezeti munkatársképzés. Olyan testvérekkel gyûl-tünk össze a Piliscsabán megrendezett hétvégéken, akikszeretnék segíteni a körülöttük élõket, fiatalokat és idõ-seket. Fõként odafigyeléssel, lelki támasszal, esetleg házkörüli segítéssel. Pál apostol így tanít bennünket: Egymásterhét hordozzátok! Nagy öröm, hogy gyülekezetünkben is többen felismer-ték, hogy mennyire nagy szükség van erre a szolgálatra.Hiszen eddig is voltak akik bejártak szeretetotthonunkidõs lakóihoz beszélgetni, együtt sétálni. Mostanra pedigalakulóban van egy látogatói kör, akiknek szolgálatával aszeretetotthon lakóinak napjait szeretnénk színesebbé,változatosabbá tenni. Szeretettel várjuk a szolgálni vá-gyók és a szolgálatot igénylõk jelentkezését! Teljék megtartalommal Jézus igéje: Arról ismeri meg a világ, hogytanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.Csernus Judit

VÁR A VILÁG! 
LÁTOGATÓI KÖR ALAKUL
GYÜLEKEZETÜNKBEN

A teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjele-nését. De sok mindenre várt a világ az idõk folyamán. Ott élta várakozás érzése az emberi szívekben nemzedékrõlnemzedékre, az idõk kezdete óta. Béke, békesség, jólét,egészség, és még számtalan dolog utáni sóvárgás hatja átéletünket ma is. A sok kielégületlennek tûnõ vágyakozá-sunk gyökere nem más, mint az Isten utáni vágy. HiszenÕ a teremtõnk, a mi Mennyei Atyánk. Atyánk, akinekgyermekei vagyunk mindnyájan. S mi már tudjuk, hogygyermekek, Isten fiai vagyunk. De vajon a sóvárgó világhogyan talál az Atyához? Hogyan tapasztalja meg, hogyanérzi meg, hogy milyen a Mennyei Atyához tartozni? Úgy, ha a gyermekek sugározzák, és továbbadják azatyai ház légkörét. Szeretetet, békét, türelmet, szívességetés jóságot. Ezekbõl van ugyanis a legnagyobb hiánya a vi-lágban. 
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Megjelent és gyülekezeti 
iratterjesztésünkben 

650 Ft-os áron kapható a
2009. évi gyülekezeti naptár!

Szeretettel ajánljuk 
Testvéreink figyelmébe! Gyülekezetünk 25 fõs csoportja a mikkeli testvérgyülekezet meghívásáraFinnországban járt 2008. szeptember 2. és 9-e között. A kép a susiniemigyülekezeti konferencia-központ tóparti sziklái elõtt készült. 

2007 õszétõl lelkészeink a gyüleke-zet óvodás korú és a még fiatalabbtagjait közösséggé kezdték formálni.Gyülekezeti házunkban azóta ovishittan és baba-mama kör mûködik,töretlen lelkesedéssel. A baba-mamakör tagjai kéthetente találkoznak. 
A kicsikkel és a még kisebbekkelmozdulnak ki az anyukák e kellemes,szeretetteljes közösségbe. Mindenkitalál itt magának valami kedve sze-rint valót. Van, aki csak hasonló sorsúemberek társaságára vágyva kerültide, más régi ismerõseivel találkozikszívesen. Az anyukákat megkérdezvemindenki tudott valami jót mondaniamiért szeret a baba klubba jönni. 

Mivel mindnyájan hasonló cipõbenjárunk, nagyon sok mindent meg tu-dunk beszélni, tapasztalatokat, ötlete-ket adunk-kapunk egymástól. A sokéneklést, közös játékot babáink isegyre jobban élvezik. És ami szá-momra a legfontosabb: ezeken az al-kalmakon úgy vagyunk együtt, hogytudjuk a másikról, hasonló beállí-tottságú, gondolkodású, és a közösimádkozás, éneklés még inkább erõ-síti bennünk az összetartozás érzését.  -Ági*Sokat énekelünk és beszélgetünk,anyukák eszmecserét folytatnak, mi-alatt a gyerekek a nagy játszószõnye-gen ismerkednek egymással. Szá-momra is sok új ismeretet nyújt a

foglalkozás, valamint kislányom szo-cializációját elõsegíti. Az egyik alka-lomra meghívott elõadónk SöpteinéTánczos Ágnes hasznos tanácsokkallátta el a szülõket a babák testi-lelkifejlõdésével kapcsolatban. –Ildi*Minden alkalommal újabb imát, ál-dást, éneket tanulok meg. Fontosnaktartom, hogy kisfiam számára ne le-gyen idegen a vallása, a hite erõs le-gyen, hisz élete folyamán sok nehézpillanaton átsegítheti majd. -Kriszti*Itt jó emberekhez tartozhatunk. Lel-késznõnk szeretetmágnesként gyûjtimaga köré az anyukákat akik itt megtudják beszélni ügyes-bajos, gyere-kes-felnõttes dolgaikat, és közbenközösséggé formálja nemcsak a na-gyokat hanem már a kicsiket is, ami amai világban különösen fontos. Máramár a babaklub a kislányom nagyboldogsága is, ragyogó szemekkelkészül minden alkalomra. -Márti* Jó itt. Beszélgetni, énekelni, elgondo-lkodni, nevetni, nasizni. Igen, ez a jóa mi gyülekezetünkben, több szálonegy nagy közösségbe tartozunk, min-dannyian. Mert van Aki, akik össze-tartanak minket. -Helga
Potyondiné Prapatics Márta

Miért jó az evangélikus baba-mama kör?
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• Október 31. Reformáció 2008. A református testvérekkel
közös úrvacsorai istentisztelet az evangélikus templomban.
• November 2. Õszi hálaadó istentisztelet.
• November 8. Egyházmegyei Presbiteri Nap Szombathelyen
• November 22. Egyházmegyei Konfirmandus Nap
• November 22. Ádventi kézmûvesdélután a Zrínyi utcai gyü-
lekezeti házban
• November 30. Templomszentelési jubileum. Ünnepi isten-
tisztelet és szeretetvendégség
• November 30. Hagyományos Ádvent esti istentiszteletet
tartottunk, melyen kiosztásra kerültek a gyülekezeti asz-
szonykör által készített ádventi ágak.
• December 1. Ádventi estek sorozat I. Ádvent a hadsereg-
ben. Vendégünk volt Lackner Pál protestáns tábori püspök,
dandártábornok
• December 7. Ádventi gyertyagyújtás a Jurisics téren• December 10. Ádventi estek sorozat II. Pásztorélet a gyi-mesi csángók között. Vendégünk volt Bakay Péter evangé-likus lelkipásztor, aki egy évet élt erdélyi pásztorok között• December 13. Kié a hatalom? Tamás mise Szombathelyen. • December 14. Ádventi szeretetvendégség. Vendégünkvolt Manke-Lackner Eszter nagyalásonyi lelkész és férje,Manke Holger. A szeretetvendégség után meggyújtottuk aharmadik ádventi gyertyát a Jurisics térre a reformátusgyülekezet szolgálatával.• December 18. Ádventi estek sorozat III. Ádvent a nem lé-tezõ határon túl. Vendégünk volt Otto Mezmer õriszigetievangélikus lelkész

Elõttünk álló események

• NÕK ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAPJA kõszegialkalmát 2009. március 8-án tartjuk. Mindenkit szeretet-tel várunk közös alkalmainkra!

Gyülekezeti események 
2008. második felében

• Május 18. Konfirmációi ünnep
• Május 9–10. Az ifjúsági csoport Pécsre kirándult, melynek
keretében részt vettek a Pécsi Gospel Kórus jubileumi kon-
certjén az evangélikus templomban.
• Június 1. Gyülekezetünkben lelkészjelöltként szolgálatot
végzõ Csitári Boglárka Flóra vizsga-istentisztelete.
• Június 8. Tanévzáró istentiszteletet.
• Június 8. Az ifjúság szokásos lékai évzáró kerékpártúrája.
• Június 15. A 9 órai istentiszteleten Annika Laats észt
lelkésznõ hirdette Isten igéjét.
• Június 16-20. Hittanhét
• Június 26-29. Családos tábor a Balaton partján, Gyenes-
diáson a Fiatal felnõtt kör szervezésében.
• Július 12. Lackner Eszter ordinációja volt templomunkban.
A lelkésszé szentelés szolgálatát Ittzés János a Nyugati (Du-
nántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke végezte.
• Július 13. Gusztáv Adolf Segély vasárnapja, szószékcsere.
A 9 órai istentiszteleten Kalincsák Balázs nemescsói lelkész
hirdette Isten igéjét, Baranyay Csaba pedig a nemescsói és
acsádi gyülekezetben szolgált.
• Július 16–20. 7. Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó
• Július 27. A Magyar Televízió m1 csatornája a Szélrózsa
Találkozó záró istentiszteletét felvételrõl közvetítette. Igét
hirdetett: Dr. Szabó Lajos teológiai tanár
• Július 27–augusztus3. Országos Kézmûves Tábor Kõszegen
• Július 29. Kincses Veronika operaénekes és Teleki Miklós
orgonamûvész adott koncertet az evangélikus templomban.
• Szeptember 2–9. Gyülekezetünk 25 fõs csoportja a mikke-
lii testvérgyülekezet meghívására Finnországba járt.
• Szeptember 21. Gyülekezeti munkaévkezdõ ünnepi istentisztelet.
• Szeptember 24. A szeptember eleji finnországi gyülekezeti
út kiértékelõ megbeszélése vetített képes beszámolóval a
gyülekezeti házban.
• Október 4. Egyházmegyei Hittanos Találkozó
• Október 25. Kõszegdoroszlón a felújított templom és az új
gyülekezeti ház felszentelése
• Október 26. Reformáció 2008. A Biblia-kiállítás megnyitója 
• Október 30. Reformáció 2008. Biblia a képzõmûvészetben
címmel Dr. Lõrincz Zoltán mûvészettörténész, református
lelkész tartott elõadást a Zrínyi utcai gyülekezeti házban. 

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet 

(ünnepnapon és minden hónap elsõ 
vasárnapján úrvacsorai istentisztelet)

10.30 Gyerek-istentisztelet (tanévben)
(A gyermek-istentiszteleteket az új
gyülekezeti teremben tartjuk.)

KEDD 15.00 Gyülekezeti hittanóra (felsõsök)
16.00 Gyülekezeti bibliaóra 

SZERDA 18.00 Német nyelvû istentisztelet 
(a hónap elsõ szerdáján)

18.30 Kóruspróba
CSÜTÖRTÖK 8.00 Ovis hittan a gyülekezeti teremben

10.00 Baba–mama kör (minden 2. héten)
19.00 Fiatal felnõtt kör (minden 2. héten)

PÉNTEK 15.00 Konfirmációi óra   
19.30 Ifjúsági óra

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
2009. január 18. és 25. között

Az alkalmak 18 órakor kezdõdnek vasárnap és hétfõn, 
illetve szombaton és vasárnap a Jézus szíve plébániatemplomban,

keddtõl péntekig pedig az evangélikus templomban.
Január 23-én, pénteken ökumenikus ifjúsági istentiszteletet tartunk
az evangélikus templomban.
Január 24-én pedig a 10 éve történt deutschlandsbergi buszbaleset
áldozataira emlékezünk a Jézus szíve templomban.

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT HÚSVÉT HAJNALÁN!
Húsvét hajnali istentiszteletre hívogatunk Mindenkit
templomunkba április 12-én 5.30 órára. Az istentisz-
telet után közös húsvéti reggeli lesz a gyülekezeti házban.

Egyházmegyei Hálaadó Nap és GAS vasárnap
Celldömölk, 2009. május 17.

Sokunkban ott él még a két évvel ezelõtt – elsõízben – Kõsze-
gen megtartott hálaadó alkalom emléke. 2009-ben Celldö-
mölkre várják egyházmegyénk népét, hogy nagy gyülekezet-
ben ünnepelhessünk együtt a Gusztáv Adolf Segély vasárnap-
ján. A kõszegi testvérek minél nagyobb számú részvételére
számítva kérjük, hordozzuk imádságban ezt az ügyet!

Konfirmáció 2009
2009. június 7-én, Szentháromság ünnepén 10 órától

tartjuk a konfirmációt gyülekezetünkben.



BETÜHÁLÓ
Kilenc szó bújt meg a baloldali betûhálóban. Jézusmondja magáról, hogymicsoda Õ az emberekszámára. Keresd meg aszavakat és írd be a jobboldalon lévõ számozottsorokba! Ha jól dolgo-zol, a négyzetekbe kerü-lõ betûk megadják a fel-adat második részénekmegfejtését .
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Gyerekeknek

a A Szentlélek jele. Az Ószövetségben az özönvízvégét, a békét jelképezi.b A Szentháromság jelképe.

c Az egyik legõsibb keresztény jelkép. Görög neve (ICHTYS), egy õsi keresztény hitvallás. A Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó szavak kezdõbetûibõl áll.d A Krisztus-monogram, vagyis a név elsõ két betûje. (Két görögbetû, kiejtve khi és ró).e Názáreti Jézus a zsidók királya. Pilátus ezeket a szavakat írattaJézus keresztje fölé.f Jézus nevének rövidítése. Népszerû értelmezése: Jézus, emberek Üdvözítõje.

CSILLAG BETÜHÁLÓA csillag karácsony egyik jelképe. A benne található betû-halmazból keresd ki az a 12 (legalább 4 betûs) szót, ame-lyek karácsonyhoz kapcsolódnak. A megmaradt betûkbõlaz ünnep egyik fontos üzenetét olvashatod.
ANGYAL
BETLEHEM
BÖLCS 
CSILLAG 
GYERTYA
HERÓDES 
JÁSZOL
JÓZSEF 
MÁRIA, 
MEGVÁLTÓ 
MEZÕ 
SZALMA

PÁROSÍTSD ÖSSZE A MEGFELELÕKET!

Így nevezte az angyal Jézust, aki a pásztoroknak Jézus szüle-
tését hírül adta:

KARÁCSONYI LABIRINTUS

Összeállította: Martonné Némethy Márta 


