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VI. évfolyam, 1. szám 2009.  Pünkösd

SZEGLETKO’’’’
Beszélõ templom(rom), évezre-des kövek, sziklák. Nem tudom,hogyan történt, de azóta, hogyelõször jártam ott, a hegyen,ilyennek élem meg a Szentlélekjelenlétét. A Lélek: összhang,erõ, öröm és határtalanság. Azélet gazdagsága és távlata.Ha nagy ritkán arra járok, fölke-resem ezt a különleges helyet,de valójában hazavittem magam-mal. A szobám falán egy képfügg: a Szentlélek-tábla és azerdei út egy részlete van a fotón.Azóta arra figyelmeztet: utamonnem egyedül járok; és gyakraneszembe juttatja ezt az igét is:„Kérjetek Szentlelket!”Mi, evangélikusok, mintha managyon is hallgatnánk a Szent-lélekkel kapcsolatban. Nem ma-gától értetõdõ a Szentlélekhezimádkozni: szívesebben fordu-lunk inkább „csak” az Atyánk-hoz és Jézushoz. Húsvét és Karácsony mellett a Szentlélekünnepe, Pünkösd kicsit hétköz-napivá vált. Valójában nemtudunk mit kezdeni a Szentlé-lekkel; olyan különös és meg-foghatatlan: „a szél fúj, ahováakar”. Talán a galamb szimbólumaaz, amely még eleven bennünkél – eszünkbe jutnak gyermek-korunk hittanórái vagy a szó-szék fölötti galamb-ábrázolás...Tudjuk, hogy a Lélek a Szenthá-romság harmadik személye, –így teljes a kép –, de a Vigasz-talóról, aki ma Jézus követe,ereje a világban, elég hiányos azismeretünk. Gyanúval fordulunk a kariz-matikus keresztények Szentlé-lek/Szent Szellem – imádságai, énekei felé: túl meredek-nek tartjuk azokat. Bennünk inkább kérdõjelek sokasod-nak: ki is õ valójában? Hogyan élhetjük át jelenlétét?„Kérjetek Szentlelket!” – bíztatja a Názáreti Jézustanítványait. Vannak életfilozófiák, amelyek az önállóság-ról, a függetlenségrõl szólnak. Arról, hogy „tudom magamis”, nem szorulok másra, se Istenre, se emberre. Talánolykor minket is megkörnyékeznek ezek a gondolatok. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Teológusok voltunk, elsõévesek, amikor nyár elején aBükk hegységben kirándultunk. Miskolc fölött, a Bükkegy csodaszép fennsíkján táboroztunk le, az õsi pálos ko-lostorrom tövében. Az erdei tisztás szélén kiugró sziklaor-mokkal találtuk szembe magunkat, és egy meredélyhezértünk, ahonnan az egész vidéket beláttuk. A fennsíkra felérve egy tábla jelzi zöld alapon fehérbetûkkel: SZENTLÉLEK. Nem is lehetett volna találóbb,szebb nevet adni. Szentlélek: békesség, csend, szépség.
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Biztos vagyok benne, hogyelsõ pillantásra nem is ért-hetõ nekünk már ez a kérdés.Ugyanakkor azonban ma istény: van egy templomunkegy udvarban, és külön egytornyunk, az utcára nézve.Kevés ilyen jelenség van még, ha van egyáltalán  egyhá-zunkban. Olyan gyülekezetünk van, ahol a templomtólfüggetlen harangláb tartja a harangokat, de különálló to-rony ismereteim szerint nincs még egy. Persze ennek istörténete van, és gyülekezetünk történetének morzsáit ösz-szeszedve, most a történetnek ehhez a szakaszához jutottunk.Az 1900-as évek elején kezdett hangot adni a gyüleke-zet jó része annak, hogy   „toronytalan templomunk” he-lyett újat kellene építeni. 1912-ben kapott hangot elõszörez a kívánság, és annyira jutott, olyan erõs szárny képvi-selte a vezetõségben és a gyülekezeti tagok között is, hogyegy új templom építésére pályázatot írtak ki. Hozzá kelltenni, akkor gyülekezetünk is erõsebb volt, a filiávalegyütt 1727 lélekkel számoltak. Ebbõl egy évben (még a20-as években is) 572 úrvacsorázó volt. Erõs volt agyülekezetben az egyesületi élet is, errõl egyszer különkellene írni. Úgy tûnik, ugyancsak kiegyensúlyozott éserõs volt a gyülekezet anyagiakban is, ezt mutatják a jegy-zõkönyvi számadások. Erõsödött a kívánság: új templo-mot kell építeni. A hangulatot mutatja a következõ jegyzõ-könyvi mondat: „Mivel a bizottság az egyházközség
méltóságának és történelmi hagyományainak meg nem
felelõnek, a beérkezett toronyépítési pályázatok szerint is
teljesen elhibázott, fonák  építészeti alkotásnak tartja egy
torony hozzáragasztását régi,  elõdeink felfogása szerint
is csak ideiglenesnek gondolt istenházunkhoz, és hosszú
ideig elvágná útját annak, hogy templomunk szabad téren
álljon büszkén hirdetve evangélikus keresztyén vallásos
meggyõzõdésünket, amint azt az évszázadok alatt kiküz-
dött vallási egyenjogúságunk dokumentálása parancsolva
követeli, ezért azt ajánlja a gyülekezetnek, hogy térjen 
vissza az 1914-ben már elfogadott Opaternyi-féle temp-
lomépítési tervhez, mely mindenképpen méltónak mutat-
kozik egyházközségünk nagy történelmi múltjához, és az
építészet eszközeivel is jelképezi nagy reformátorunk
gyõzelmi dalát: Erõs vár a mi Istenünk!”  Más szóval,már 1914-ben készen állt egy terv új templom építéséretoronnyal, harangokkal, s a templom két oldalán egy-egylelkészlakással. Ez a terv a levéltárunkban is megvan, sõta makett is, bizonyára látható lesz majd a  a felújított to-ronyban. Ez a feljegyzés bizonyítja, hogy a gyülekezet arégi „istenházat” csak átmenetinek gondolta, és „méltó”,„büszke várat” szeretett volna építeni ott, ahol ma a to-rony áll, az utcára nézve. Nemcsak a gyülekezet erõsö-

dött, hanem öntudata is. „A
gyülekezet végleg elejti azt a
tervet, hogy a régi templom-
hoz új tornyot épít. Ragaszko-
dik az 1914-ben elfogadott
Opaternyi-féle templomépítési
tervhez. Megbízza Opaternyi

Flórist költségvetés készítésével.” Ilyen közel álltunk egyúj templom építéséhez!Közbejött azonban az elsõ világháború. Ezután az építésmár csak 1927-ben jött elõ, de már nem templom, hanemcsak torony építésérõl van szó. „A közgyûlés egyhangúlag
kimondja: a toronyépítéssel megbízza Schreiner János
építési vállalkozó egyháztagot.” (1927. aug.) S az építésikedv is változott, a régi öntudat hangjával együtt:„A
templomépítés ügyében hozott határozatokban az egy-
házközség kimondta, hogy az építési tervet fokozatosan meg-
valósítja, mindig annyi munkát végeztet, amennyit a ren-
delkezésre álló összeg fedez.” Ekkor „egyelõre” már csak atorony felépítésérõl van szó, és megrendelik az anyagot ésmegrendelik Seybold János cégénél a harangokat.Ekkor közbejött  egy újabb terv. Ha nem lesz új templom,és lelkészi lakás, akkor a torony mellett épüljön fel egyiskola, a „Néptanoda”. A gyülekezetnek az istentiszteletmellett a gyermekek tanítása is fontos! Ehhez a közokta-tásügyi minisztérium is kölcsönt adott a gyülekezetneksaját ereje mellé. „Az egyháztanács elfogadja a felügyelõ
elõterjesztését, javasolja a kölcsön és segély felvételével
az új iskola felépítését. A munka el is indult, az 1929-es
jegyzõkönyvek errõl tesznek tanúbizonyságot. Ehhez a
Várkör 46 és 44 sz. házak lakóinak november 1-én a laká-
sokat felmondja, hogy az iskolaépítés tavasszal megkezd-
hetõ legyen.” Az iskola ekkor már az építendõn kívül isnagy lehetett, 88 fiút és 76 leányt, 164 gyermeket  tanítot-tak egyházi iskolában. Kellett tehát a bõvítés, adományokis szépen folytak be hozzá. A végsõ eredmény: a tornyot  a harangokkal és az új isko-laépületet 1930. július 14-én avatták fel szép ünnepéllyel.Dr. Tirtsch Gergely lelkész és  dr. Beyer János felügyelõ akövetkezõ gyûlésen megköszönték a testületi és gyüleke-zeti tagoknak a szép részvételt. Azóta áll külön a „torony-talan templomunk” és a tornyunk nem egészen száz mé-terrel odébb, egyedülálló módon talán egyházunkban.Akkoriban azonban még nem mondtak le végleg egy maj-dani új templom toronyhoz való építésérõl. De a másodikvilágháború is „közbeszólt”, így aztán maradt  egy temp-lomunk torony nélkül és egy tornyunk templom nélkül.Az iskolát persze 1950-ben államosították, most óvodavan az épületben. Ennek kárpótlási pénzébõl épülhetettaztán – az 1989-es fordulat után – az új gyülekezeti há-zunk a Zrínyi utca 6-ban. De külön áll a régi „oratoriumunk”, ami nekünk szép, ésörülünk, hogy abban tarthatunk istentiszteletet. Mivelközben a kitelepítés is megtörtént, „elég” is a templomnagysága, belsõ szépsége, és hangulata pedig megragadóés megfelelõ. Örülünk, hogy megmaradt nekünk. S külön áll a tornyunk két haranggal, amely gyülekezetitagoknak és turistáknak is  „élmény” . De errõl már egyezzel kapcsolatos mai kérdéseket és feladatokat tárgyalóírásban legyen szó. Mi pedig adjunk hálát Istennek szép,régi templomunkért, egyedülálló tornyunkért, gyülekezetiházunkért és szeretetotthonunkért, s a benne folyó sokrétûszolgálatért.                                          D. Keveházi László 

TORONY A TEMPLOMHOZ,
VAGY TEMPLOM 
A TORONYHOZ?

Gyülekezetünk történetébõl IX. 

A KÕSZEGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA
Felelõs kiadó: a Kõszegi Evangélikus Egyházközség
Cím: 9700 Zrínyi u. 6. Telefon/fax: 94/361-145
E-mail: koszeg@lutheran.hu Honlap: koszeg.lutheran.hu
Felelõs szerkesztõ: Baranyay Csaba
Nyomdai elõkészítés: Mezõ Beatrix
Készült a Projekt Nyomdában, Kõszegen

Megjelenik Kõszegen, évente két alkalommal.
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Istennek hála – elkészült a különállóharangtorony külsõ felújítása. Urunkvigyázott a magasban dolgozó mun-kásokra, akik sokszor egészen nehézkörülmények között, esõben és erõsszélben is végezték feladatu-kat. Köszönet illeti a Szár-nyas Kft minden munkatársátaz elvégzett munkáért. Pünkösdi ünnepi istentisz-teletünkön szeretnénk majdhálát adni mindezért, s ha atorony belsõ felújítása, és akiállítás is elkészül – terve-zünk egy nagy ünnepi hála-adó alkalmat is... Addig is a felújítás egy kü-lönös idõbeli egybeesését sze-retném most kiemelni. Az idei Nagy-hét különleges élménye volt ugyanis,amikor visszakerült a torony csúcsáraa kereszt. Mindez éppen Nagycsütör-tökön történt, és másnap Nagypénte-ken már újra a torony tetején díszel-gett a gyönyörû míves kereszt.   Sok embert állított meg ez az ese-mény itt a városban. Többen  néztékvégig, ahogy a hatalmas daru fele-meli a keresztet, amely azután délu-tánra be is került eredeti helyére.Igen. Egy ilyen akció megállítja az

embereket, hogy feltekintsenek akeresztre. De vajon megállít-e ben-nünket Isten Jézus Krisztus keresztjé-ben megnyilvánuló szeretete? Az akereszt, amely immár több mint 2000

éve hirdeti Isten mindent odaadó sze-retetét?! Reménységünk az, hogy mindazok,akik ezután néznek majd fel felújítotttornyunkra – a torony tetején lévõkeresztre és a késõbb beüzemelésrekerülõ új toronyóra – eszükbe jutmajd földi életünk rövid volta, ésbenne a legfontosabb cél: Krisztuskeresztjében meglátni Isten végtelenszeretetét. Baranyay Csaba

L É L E K J E L E N L É T
(Folytatás az 1. oldalról) Hiszen nem vitás: mi is elég nehezenkérünk, ha nem is valljuk be mindig magunknak. Van egy életszemlélet azonban, egy életforma, – Jézus-arcú, Jézusléptékû életnek nevezem –, amely a Szentlélekerejében, ajándékaiban teljesedik ki, és ér célhoz. A „mot-tója” ez: Mindenki, aki kér, keres, kutat, annak adatik. AkiIstenre, az Õ irgalmára, szeretetére, ajándékaira szorul, azmegkap mindent. Sõt: többet, nagyobbat, mint remélné.Erõt. Örömöt. Békességet. Az élet teljességét. A Szentlé-lek Isten nagy Ajándéka. Minden jó, amit Jézus tanítványakérhet maga és társai számára, benne foglaltatik.A Názáreti Jézus így bíztat és bátorít: Kérjétek a Lélekjelenlétét, hogy legyen „lélekjelenlétetek” az élet nehézsé-gei, próbái és örömei közepette! Kérjétek és megkapjátok!Mert Isten minden jóval ellátja gyermekeit, határtalanszeretetébõl. Bátran kérhetünk Tõle. Egy jó családban mindenki ismer mindenkit, nincsenektabuk, nem kell elhallgatni kéréseinket, hiszen egymásrabízattunk, felelõsen hordozza ki-ki a másikat. Figyelnekránk, fontosak vagyunk, ahogyan nekünk is sokat jelen-tenek családtagjaink. Isten családjában még inkább igazmindez. És ezért hangzik az ígéret, a bíztatás: Kérjetek,keressetek bátran! Megkapjátok, amire szükségetek van.

Sõt: olyan ajándékokban lesz részetek, amelyekre nem isvártok, amelyek túlszárnyalják merész álmaitokat. Azzal, ha kérünk, nem alacsonyodunk le, inkább pont azellenkezõje történik: Isten fölemel, magasba emel – elhal-moz szeretetével. A tõle való függés pedig nem teher.Soha senki, aki benne bízott, nem élte meg úgy az Isten-hez tartozást, mint rabságot, lekötelezettségen alapulófüggõ helyzetet. Istentõl függni – és csak tõle, és csakhozzá ragaszkodni: ez igazi örömünk, emberséges szabad-ságunk.Szentlélek: egy fénykép beszél róla a szobám falán. Ésa bizonyosság a szívem mélyén: a Lélek jelenlétében én isnapról napra gazdagon megajándékozott ember vagyok.Dr. Varga GyöngyiLÉLEK-ÁLDÁSA Lélek ereje járja át életedet!A Lélek ajándékai érleljenek hálás emberré!A Lélek tisztasága teremtsen rendet szavaidban, tetteid-ben!A Lélek öröme tegyen felszabadulttá és nyitottá!A Lélek békéje töltsön el, amikor félelmek kínoznak!A Lélek vigasztalása segítsen neked újat kezdeni!A Lélek jelenléte növelje hitedet bizonyossággá!

H e l y é r e  k e r ü l t  
a  k e r e s z t
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A címben feltett kérdésre kétféleképpen
lehet válaszolni. A kapu arra jó, hogy
elzárja az utat az emberek elõl. S a másik
válasz pedig ez: a kapu ar-
ra jó, hogy utat nyisson az
emberek elõtt.

Gyülekezetünk néhánytagjának azonban a szó-ról – Kapu – ma már egyprogram is eszébe jut. Tavaly egyfiatal édesanya, Potyondiné Prapa-tics Márta, az idei tavaszon pedigifjúságunk három tagja, BaranyayZsófia, Schwahofer Nóra, Schwaho-fer Zsófia vett részt a szombathelyigyülekezet szervezésében a Kapuprogram 40 órás, ingyenes képzésén,ahol megszerezték az önkéntesmunkához szükséges gyakorlati jár-tasságot. A Kapu Program a Békésmegyei Béthel Alapítvány és a brigh-toni (angliai) székhelyû Social CareInitiatives Network közös munkájá-nak köszönhetõen lett kifejlesztve1996–1998 között. A Kapu Program egy olyan önkén-tes segítõ szolgálat, mely során azönkéntesek szakképesítéshez nemkötött segítséget nyújtanak. A segítõkfeladata nem szakellátás, hanem azt aterületet fedi le, amelyre a gondozószerveknek nincs kapacitása: mintpéldául bevásárlás, fõzés, beszélgetésvagy akár gyermekfelügyelet. Akikebben segítenek, teljesen térítésmen-tesen adnak az idejükbõl azoknak,akiknek erre szükségük van. Az idei évben Szeretetotthonunk-ban önkéntesek közremûködésévelmegkezdõdött – szervezett formában– az idõsekkel való csoportos foglal-kozás. Hétfõtõl péntekig két-két ön-kéntes tölt el két órát az Otthon falaiközött annak érdekében, hogy idõstestvéreink életminõségén a közösségösszetartó örömén keresztül is javít-sanak. Ezekben az együtt töltött órák-ban van közös éneklés, bibliatanul-mányozás, beszélgetés, torna, felol-vasás, filmnézés, kézmûvesség.A Szeretetotthonban mûködõ ön-kéntes kör tagjai: Berényi Sándorné,Berényi Sándor, Csernus Tünde,Németh Lászlóné Schwahofer Vilma,Potyondiné Prapatics Márta, RohnImréné, Schwahofer Gusztávné,Varga Kálmánné.A szeretetotthon kapuja a találko-zás szimbóluma. Gyülekezetünk ak-tív tagjai naponta nyitják ki, hogyadjanak idõs testvéreinknek idejük-bõl, szeretetükbõl, figyelmükbõl.

Calcuttai Teréz anyának mondtaegy újságíró: ha nekem 10.000 dol-lárt fizetnének, akkor sem csinálnámezt. A válasz ez volt rá:10.000 dollárért én semcsinálnám. Mai világunkban, a-mikor a pénz mozgatmindent, különösen ismegbecsülendõ az ön-kéntes munka. Az önkéntes munkaereje abban van, hogy nem csupán asegítségre szoruló, hanem maga a se-gítõ is annyit gazdagodik belõle,hogy az elég ahhoz, hogy örömmel éslelkesedéssel tudja végezni a mun-káját. Önkéntes munkásunk egyikeígy foglalta össze ezt a „kettõs gazda-godást”: „fontos, hogy az idõs embe-rek kimozduljanak a magányukból,

saját kis szobáikban nincs kivel be-szélgetniük. Szinte egymásról is aligtudnak valamit. Ha a találkozók miattkijönnek kis „váraikból” természete-sen nem csak a látogató önkéntesselbeszélgetnek, hanem egymással isközelebbi kapcsolatokat alakítanakki. Jó látni, hogy várnak bennünkethétrõl-hétre. Sokuknak a családja istávol él, ezért ritkán tudják látogatniõket. A látogatókör tagjai szívesenvisznek szeretetet, figyelmességet,némi szórakozást az otthonuktólelszakított, idõs korukban is közös-ségre vágyó lakóknak. Jó szeretetetadni. Ez mindnyájunk fõ indíttatása.Itt kellemes, szeretnivaló emberekretalálhatunk valamennyien, akiktõl mimagunk is tanulhatunk, és szeretetetkaphatunk.”             B. Rohn Erzsébet

Mire jó a Kapu ?

Újra lesz Határátlépõ Fesztivál a Jurisics-várban!Mindenkit szeretettel várunk már a délelõtt 10 órakor kezdõdõ ÖKUMENI-KUS ISTENTISZTELETRE, valamint a 14 órakor kezdõdõ találkozó prog-ramjaira a kõszegi Jurisics-várba!
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Sirpa Kiesilä testvérgyülekezetünkgyermekmunkájának vezetõje Kõsze-gen töltötte az április hónapot, hogyismerkedjen az itt folyó gyülekezetiélettel és gyermekmunkával, vala-mint új ötletekkel is szolgáljon ne-künk. Sokan találkozhattunk vele kü-lönbözõ gyülekezeti alkalmakon, ésismerhettük meg kedves személyét.
Korai tavasz...Április eleje van. Magyarország ésAusztria határában egy domboldalonfekvõ étterem teraszán ülök. Gyö-nyörûen süt a nap, és egészen külö-nös érzés, hogy néhány órája még ahideg, ködös Helsinkiben voltam.Most pedig hallgatom a madarakénekét, valamint a magyar és németbeszédet, bár a mi asztalunknál anya-

nyelvemen beszélgetünk testvérgyü-lekezetünk lelkészével.Régi idõket idézõ vár a kisvárosközpontjában, melynek közvetlen kö-zelében található az a lakás, amely azotthonom ezekben a hetekben. Szépenfelújított, világos lakás. Déli oldalárólaz említett vár, északi ablakaiból pe-dig a kõszegi hegyek és a Kálváriatemplom látszik gyönyörûen.Keresem a kék jelzést, amelyen el-juthatok a lakásom ablakából látszótemplomhoz. Megállok az elsõ stá-ciónál, azután a következõnél. Külö-nös nagyheti pillanatok ezek, végig-gondolni Megváltónk szenvedését,miközben a meredek domboldalonfelfelé menve folyik rólam a víz.Eszembe jut, hogy vajon adott-evalaki inni Neki a golgotai úton?!

Hajnali 5 óra van, Húsvétvasárnap.Teljes még a sötétség, amikor megér-kezem a templomkertbe. A templomis sötét, csak a sekrestyébõl szûrõdikbe egy kis fény a festett ablakon ke-resztül. A sötét templomban felhang-zik egy nõi hang. S bár nem értem amagyar szöveget, mégis érzem, hogya teremtéstörténet sorait halljuk.Minderre erõsít rá a madarak kivülrõlbeszivárgó éneke. Aztán meggyullad-nak a gyertyák. Egyik a másik után, sközben kintrõl is egyre több fényáramlik be a templomba. Orgona nél-kül hangzik az ének a kórus vezeté-sével, és mindnyájan emlékezhetünkkeresztségünkre, a kezdetre, s majdrészesedhetünk az úrvacsorában, a-mely minden nyelvi korlátot áttörõmódon hirdeti: Jézus feltámadt, és ittvan velünk.Itt van velünk a szomszédos gyüle-kezeti teremben is, ahol az ünnepireggelihez telepedünk asztalhoz, ki-csinyek szüleikkel, fiatalok és idõ-sek. Egy családnak egy újabb asztaltis be kell hozni, mert többen va-gyunk. Elfogyasztjuk a húsvéti son-kát, és nagy örömmel szól az ének,bár az idõ még csak 6 óra 50!

Minden vasárnap ott vagyok a csa-ládi istentiszteleteken, így ma is. A gyülekezeti terem tele van külön-bözõ korú gyermekekkel. Sokukatszüleik kísérik el az alkalomra. A han-gulat békés és örömteli. Én gyújtha-tom meg a gyertyát, és egy finn énekettanítok a gyülekezetnek bevezetõül.Majd elkezdõdik az istentisztelet. A li-turgia emlékeztet a templomi isten-tiszteletre, de az együvé tartozás méginkább átélhetõ itt a teremben. A JóPásztor vasárnapján      (folytatás a 6. oldalon)

B Õ V Ü L Õ  F I N N  K A P C S O L AT O K

Testvéregyházmegyei kapcsolat 
a Mikkeli Egyházmegye és a Vasi Evangélikus Egyházmegye között

Április végén egy 17 fõs finn delegáció érkezett egyházmegyénkbe, ahol avendéglátó gyülekezetek gazdag programról gondoskodtak.Vasárnap a lelkészekbõl és világi képvieslõkbõl álló csoport tagjai  isten-tiszteleteken szolgáltak, illetve köszöntést mondtak a megye templomaiban. A dokumentum aláírására vasárnap este került sor Kõszegen kulturális pro-gram keretében gyülekezeti tagjaink közremûködésével. Hétfõn a finnvendégek és vendéglátóik közös kirándulást tettek a Káli-medencébe: meglátogat-ták a révfülöpi Evangélikus Oktatási Központot, a kõvágóörsi nagy múltúevangélikus templomot, valamint a  Hegyestû nevezetes geológiai látványos-ságát. A program a révfülöpi hegyoldalban fejezõdött be kötetlen beszélgetés,gulyás és halászlé mellett.A finn testvérekkel való együttmûködés ezentúl több gyülekezet össze-fogásával is mûködhet, amelyrõl egyeztetések történtek a finn testvérek ittlétesorán.
Szívélyes üdvözlet Mikkelibõl
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Az idei évben is igen jól szerepeltekhittanosaink a hittanversenyen. A kõ-szegi gyülekezeti forduló és a Répce-lakon, illetve Sopronban megtartottmegyei/kerületi forduló után került sor2009. április 25-én a budapesti döntõre.A XVIII. Országos Evangélikus Hit-tanverseny döntõjében Budapesten elsõhelyezést értek el az evangélikus isko-lák versenyén az elsõ-másodikosokkorcsoportjában: Magyar Zsófia, Mar-ton Emese, Palatkás Márton és Schwa-hofer Balázs.

A gyülekezetek versenyén az elsõ-másodikos korcsoportban harmadikhelyezést értek el: Buza Amanda,Jagodits Márk, Potyondi Dénes ésPotyondi László.A gyülekezetek versenyén az ötödik-hatodikos korcsoportban második he-lyezést értek el: Kiss Eszter, MartonCsaba, Marton Levente és SzárnyasDóra (Nemescsó).
Gratulálunk nekik és felkészítõiknek! 

KONFIRMÁCIÓ 
2009.

Az idei konfirmációi ünnep június 7-én 10 órától lesz a kõszegi evangélikus templomban. 
Ide várjuk az 50 évvel ezelõtt kon-firmált testvéreket is. A konfirmá-ciói vizsgát június 6-án 16 órátóltartjuk szintén a templomban.. Idei konfirmandusaink:

Balázs Márk Attila, Baranyay Borbála, Bokor Bianka,Kiss Ádám, Kozmor Attila,Pongrácz Aliz, Sebestyén Ferenc,Széles Patrik, Wölfel Imre
50 évvel ezelõtt konfirmálttestvéreink
Csörnyi László, Kiss János,Sebesvári Béla+, Schrott Dezsõ+,Scwahofer Otto+, Seybold Sándor,Völker Lajos+, Paár Ferenc+, Paár János+, Rádl Albert, Rádl Gusztáv, Bráder Katalin,Csákvári Aranka+, Csákvári Márta,Balogh Szilvia+, Dévényi Éva,Garami Julianna, Kövesdi Julianna,Marton Klára, Prácser Karolin+,Németh Éva, Schläffer Edit,Schwahofer Gertrud, Lágler Márta,Rónás Klára+

XVIII. ORSZÁGOS 
EVANGÉLIKUS HITTANVERSENY

Korai tavasz...
(folytatás az 5. oldalról) egy bárány érkezik kö-zénk báb formájában, akit a lelkésznõkérdez. Majd különbözõ korú gyerme-kek állnak ki középre. Mindegyikneksúg valamit a fülébe, majd az összesgyereknek meg kell találnia a saját cso-portját a megfelelõ hangra hallgatva.Aztán szép lassan kiürül a terem. A leg-többen így köszönnek el tõlem: „Moi!”A testvérgyülekezetben eltöltött bõhárom hét a pihenõ-évem végén cso-dás élmény volt. Az elõbb felvázoltpillanatképeken túl sokat jelentett agyülekezeti csoportokkal való talál-kozás, az iskolákban, hittanórákon,vagy éppen a celldömölki evangéli-kus óvodával való ismerkedés. Nagyélmény volt az is, hogy bepillantástnyerhettem kõszegi családok életébe

nyelvi korlátokat, és minden más kor-látot is közöttünk. Ez a legfontosabb,amiben magam is megerõsödtem kõ-szegi tartózkodásom ideje alatt. Szere-tettel gondolok testvéreimre az idei évmásodik tavaszát élvezve, immáritthonról, Mikkelibõl! Sirpa Kiesilä

akár egy házszentelõ alkalmával,vagy egy-egy baráti beszélgetésre-kávézásra invitálva. Szívesen tekin-tek vissza életem eddigi elsõ egyház-megyei lelkésztalálkozójára, illetvearra is, amikor az ifjúság tagjaival ésa gyülekezet lelkészével együtt ültet-tük a virágokat a templom elõttiparkban. De a legnagyobb élménytmégis az jelentette, hogy a lelkésze-ken, munkatársaikon és a gyülekezetoly sok tagjával való találkozásokonkeresztül a legfontosabbat tapasztal-hattam meg. Azt a jólesõ érzést, hogymit jelent szeretetközösségben lenniegymással, és így közeledni egymásfelé. Mert hiába van sok-sok munka-társunk, anyagi javaink, és jó körül-ményeink, igazából nem ez a lényeg,hanem az a szeretet, ami ledönti a

Testvérgyülekezetünk lelkészét,Pekka Huokuna esperest választotta meg a finn zsinat aFinn Evangélikus Egyházfõtanácsosává, aki június 1-jévelkezdi munkáját az egyház központjában, Helsinkiben.Gratulálunk lelkésztestvérünknekés Isten áldását kívánjuk az új megbízáshoz!
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ideje alatt. Közremuködtek: Mistral, Vekker, ÉgÍgéro Gospelkórus, Juice, és a Szélrózsa Band.Április 24. és 28. között finn vendégek érkeztek a VasiEvangélikus Egyházmegye gyülekezeteibe a Mikkeli Egy-házmegyébõl. Április 26-án került sor a két egyházmegyetestvérkapcsolatának rögzítésére. (TestvérgyülekezetünketPekka Huokuna esperes-lelkész, Juha Kiesilä presbiter ésSirpa Kiesilä gyermekmunkás vezetõ képviselték)Április 25: az Országos Hittanverseny döntõje Budapesten.Május 10-én a nemescsói gyülekezet adott otthon az ideiKerületi Kórustalálkozónak. Május 17-én Celldömölkön került megrendezésre a II. VasiHálaadó Nap. Ezen a vasárnapon a busz indulása elõtt tartot-tunk 8 órától reggeli istentiszteletet. Május 23-án Veszprémben Kerületi Missziói Napon vettrészt gyülekezetünk kisebb csoportja.Május 20. és 24. között gyülekezetünkbõl Martonné Né-methy Márta, Oroszvári Katalin és Huiber Tibor vett részt anémetországi 32. Kirchentag-on (Egyházi Napok) Brémában. 

Elõttünk álló események
Június 7-én 10 órától lesz a konfirmációi ünnep a kõsze-gi evangélikus templomban.Június 14-én 9 órától lesz a tanévzáró istentisztelet temp-lomunkban.
Június 20-án a Hittanhéthez kapcsolódva gyülekezeti juniá-
list tartunk a Steier-házaknál.
Június 28-án, vasárnap Kõszegen a 9 órai, és Kiszsidányban

a 14 órai istentiszteleten Ittzés János püspök szolgál.Június 28. és Július 5. között lesz az OrszágosKézmûves Tábor Kõszegen.

Július 5-én, vasárnap a határnyitás 20. évfordulóján a né-met, az osztrák és a magyar evangélikus egyházak közösszervezésében szabadtéri hálaadó ünnepi istentiszteletlesz Sopron határában. Ezen az alkalmon gyülekezetünk-bõl is szeretnénk minél népesebb csoporttal részt venni.Jelentkezni lehet a gyülekezet lelkészeinél!Július 5-én, vasárnap este 19 órától a Haydn Vonósnégyesad koncertet templomunkban.Augusztus 2. és 8. között egy nemzetközi ifjúsági táborlesz Kõszegen az Atlantic Bridge hollandiai székhelyûifjúsági szervezet szervezésében a Dr. Nagy LászlóGyógypedagógai Intézetben. A táborba kõszegi segítõketis várnak a szervezõk!Augusztus 10-tõl 15-ig egyházmegyei ifjúsági kerékpá-ros tábort tarunk. A tábor Kõszegrõl indul és Õrimagya-rósdon ér véget. Jelentkezés a Lelkészi Hivatalban!
2009. szeptemberétõl ismét lesz hatodéves szolgálattevõ
gyülekezetünkben. Papp Judit lelkészjelölt kezdi meg gya-
korlati évét Kõszegen.
Szeptember 17. és 21. között gyülekezeti kórusunk Erdélybe
készül.

Gyülekezeti események
2009. elsõ felében

Január 18. és 25. között tartottuk az idei ökumenikus ima-hetet, melynek keretében ismét sor került ökumenikus ifjúsá-gi istentiszteletre. (Az imahét igei szolgálattevõi voltak: TóthZoltán verbita atya, Harangozó Vilmos plébános, SzakálSzilárd káplán, Kakucs Adél Petra domonkos nõvér, VeresJános református lelkész, Zsóri-Ments Orsolya ev. isko-lalelkész, B. Rohn Erzsébet és Baranyay Csaba.)Február 7-én közös ifjúsági alkalom volt Szombathelyen agyülekezeti teremben.Február 15-én családi farsangi délutánt tartottunk a Zrínyiutcai gyülekezeti házban.Február 28-án gyülekezetünk ifjúsága is részt vett aSzélrózsa utótalálkozón Budapesten.Március 1-jén Nõk ökumenikus világimanapja volt a kõsze-gi Zrínyi utcai evangélikus gyülekezeti házban.Március 6.-és 8. között konfirmációra felkészítõ hétvégitáborban vettünk részt Balatonszárszón a szombathelyigyülekezet fiataljaival együtt. Március 10-én tartottuk meg az Országos Hittanverseny házifordulóját. Március 17-én budapesti gyülekezeti kiránduláson vettünkrészt, melynek keretében megtekintettük a központi Bibliakiállítást az Országos Széchenyi Könyvtárban, valamint abudahegyvidéki evangélikus templomot. Március 20-án Taizei imaórát tartottunk a Zrínyi utcaigyülekezeti házban.Március 21-én egyházmegyei hittanos csendesnap voltRépcelakon, valamint itt és Sopronban került megrendezésreaz Országos Hittanverseny megyei/területi fordulója.Március 29-én volt az idei szupplikáció gyülekezetünkben:Keveházi Sámuel teológiai hallgató hirdette Isten igéjét azistentiszteleteken.Április 6. és 28 között Sirpa Kiesilä a finnországi Mikkelitestvérgyülekezet gyermekmunkájának vezetõje voltgyüleketünk vendége.Április 24-26-i hétvégén több koncertnek adott otthonttemplomunk és a Szakközépiskola díszterme az EKOSZ(Evangélikus Kollégiumok Országos Szövetsége) találkozó

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet 

(ünnepnapon és minden hónap elsõ 
vasárnapján úrvacsorai istentisztelet)

10.30 Családi istentisztelet (tanévben)
(A családi istentiszteleteket az új
gyülekezeti teremben tartjuk.)

KEDD 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

Június 25. és 28. között gyülekezeti CSALÁDOS TÁBOR lesza Balaton partján, Gyenesdiáson a Baba-mama kör és aFiatal felnõtt kör szervezésében. Jelentkezõket szeretettel vár-nak a szervezõk!

HITTANHÉT – Június 16. és 19. között tartjuk kõszegi gyülekezetünkben az idei napközishittantáborunkat, a hagyományos hittanhetet, 
melyre szeretettel várjuk a gyermekek jelentkezését!
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G y e r e k e k n e k

KEDVES GYEREKEK!A következõ meghatározásokra egy-egy „J” betûvel kezdõdõ név a helyesmegoldás. A keresztneveket húzzátokki a meghatározások alatt lévõ betû-halmazból (minden irányba kereshet-tek)! A megmaradt betûket sorbanösszeolvasva 3 „J” betûvel kezdõdõvárosnevet kaptok.

• Noé egyik fia• lányát Jézus feltámasztotta• a szeretett tanítvány testvére• Ézsau testvére• a szeretett tanítvány• próféta, aki igát vett a nyakába, ké-sõbb kalodába zárták• Izraelnek, az északi királyságnak az

PÜNKÖSDI SZÍNEZÕ

Fejtsd meg a keresztrejtvényt, 
amelyben Jézus 12 apostola közül 9
nevét kell beírnod! Ha jól dolgoztál,
egy várva-várt eseményt kapsz meg-
fejtésül. 

1. Halász, Simon testvére
2. Az áruló tanítvány
3. Neve kõsziklát jelent
4. Zélóta volt, mellékneve kananeus
5. A hitetlen tanítvány
6. Az 5000 ember megvendégelésekor
Jézus próbára tette a hitét
7. A szeretett tanítvány
8. Nem sokat ír róla a Biblia, talán azo-
nos Nátánáellel
9. Vámszedõ volt

elsõ királya az ország két részre sza-kadása után• Isainak, Dávid király apjának aneve másképp• Mózes apósa, Midján papja• Megváltó• Dávid király hadseregparancsnoka,elsõ sorba állította Úriást• a Biblia egyik könyvét rólanevezték el, sokat szenvedett• Az egyik kispróféta, a Bibliában ró-la elnevezett könyvben nagy sáska-járásról olvashatunk• Áron, Mirjám és Mózes édesanyja• Péter apostol apjaengedetlen próféta, nem akartNinivébe menni• Dávid barátja, Saul király fia• Istenfélõ király, helyreállítja atemplomot és megtalálja ott a tör-vénykönyvet, amit felolvastat a népelõtt• Jákób kedvenc gyermeke, álomlátó,álomfejtõ• Mózes utóda lett, õ vezette be Izra-elt az ígéret földjére• Lámek fia, a lantosok és fuvolásokatyja (1Móz 4,21)• Jákób fia, testvérei között õ volt avezetõ, Jézus õse• Az áruló tanítvány

Az oldalt összeállította: Martonné Némethy Márta 


