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A pünkösdnek jeles napján...

Pünkösd ünnepét Krisztus után 200-ban
már nagy ünnepként ünnepelte az egyház.
Az akkor nyolc napon át tartó ünnep az idő
múlásával három, majd két napra zsugo -
rodott. Ma vannak olyan evangélikus egy-
házak, ahol egynapos ünnepet tartanak,
éppen úgy ahogy hazánkban a római kato-
likus egyházban is.

Minden bizonnyal szomorú tapasztalatra
tennénk szert, ha a közvélemény-kutatás
eszközével próbálnánk utánajárni annak,
hogy mit gondolnak az emberek az
ünnepről. Nyár küszöbén inkább gondol-
nak nyíló rózsára, és a pünkösdi királynő
választásra, mint a Lélek, és az egyház
születésének ünnepére.

A saját házunk táján maradva – igaz a tu -
dással nincs gond – is azt látjuk, hogy ezen
a felkészítő idő nélküli ünnepen keve seb -
ben vagyunk, kevesebben ünnep lünk, mint
karácsonykor vagy húsvétkor.

Az egykori soproni teológiai tanár, dr.
Jánossy Lajos írja: „Mostoha helyzete van
ennek a nagy ünnepnek, amely a húsvéti
öröm idejének másik fókusza, és amely 
a Krisztus diadalmas feltámadásával
napvi lágra hozott romolhatatlan életet
sugá rozza a mennyei király kegyelméből,
a Szent lélek Isten újjászülő, új életet te -
rem tő és benne megtartó hatalmával min -
denkinek!”

Az ünnep evangéliumában Jézus így biz-
tat: A Pártfogó pedig a Szentlélek, akit az
én nevemben küld az Atya, ő tanít majd

meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat
mindent, amit én mondtam nektek. Jn 14,26 

Pártfogó. Tipikusan jánosi kifejezéssel
ál lunk szemben. Az Újszövetségben csak
János hívja segítségül ezt a szót ahhoz,
hogy kifejezze, mindazt amit Jézusban ka -
punk. A jogi nyelvből ismert szó jelenté se:
a segítségül hívott, ügyvéd, közbenjáró.

Az evangélium úgy használja ezt a szót,
hogy azt Jézus önmagára is vonatkoztatja.
Kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót
is ad nektek. (Jn 14,16) – olvassuk a búcsú-
beszédben.

Az első Pártfogó, a tanítványok körében
lévő Jézus, a másik a Szentlélek, akit maga
helyett küld, miután az Atya jobbjára ült.

Pünkösd ünnepe így lesz számunkra je -
les nappá. Nem maradtunk egyedül és ár -
ván. Tudjuk hova tartozunk, és hova tar -
tunk. Mert a Lélek vigasztal, tanít és
eszünkbe jut tatja újra és újra Jézus szavait.
Nem em lé kekből él a Krisztust követő
ember. Az em lékeztetés nem nosztalgiázás,
hanem an nak a tapasztalatnak a meg -
erősítése, hogy Jézusban Istenhez tar to -
zom. 

Az egyházi esztendő körforgásában Pün -
kösd nem az ünnepek lezárása, hanem egy
új kezdet. Igazi örömünnep. 

A címben idézett ének így fejeződik be:
„Örüljünk azért őneki, Mondván szép ékes
éneket, Felmagasztalván ő nevét örökkön
örökké!” 

Baranyayné Rohn Erzsébet
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Néhány szó az anyagi
felelősségvállalásról

Gyülekezetünk hittanosai az idei évben is
részt vettek az Országos Hittanversenyen

Az egyházmegyei forduló március 30-án Sárváron került
megrendezésre.

I. helyezést ért el az 1–2. osztályos korcsoportban:
Fejes Johanna, Németh Márk, Orlovits Máté. 

II. helyezést ért el a 3–4. osztályos korcsoportban:
Deme Lola, Fábián Dorina, Imre Bálint, Potyondi László.

II. helyezést ért el az 5–6. osztályos korcsoportban:
Fejes Péter, Németh Szilveszter, Potyondi Dénes, Wilkins
Dávid.

II. helyezést ért el a 7–8. osztályos korcsoportban: Bo -
kor Gréta, Henn Sofia, Marton Csaba, Pongrácz Luca. 

Az egyházi iskolák területi versenyét március 31-én
Győr ben tartották, ahol az Árpádházi Szent Margit Kato -
likus Óvoda és Általános Iskola evangélikus hittanosai 
a kö vetkező eredményeket érték el:

I. helyezést ért el az 1–2. osztályos korcsoportban:
Fejes Johanna, Gyalog Máté, Marton Zsolt, Szabó Eliza 

III. helyezést ért el 3–4. osztályos korcsoportban: Deme
Lola, Láng Szimonetta, Marton Emese, Potyondi László 

IV. helyezést ért el az 5–6. osztályos korcsoportban:
Lakihelyi Patrik, Mátyus Márk, Palatkás Márton, Po tyon -
di László.

Május 5-én az egyházi iskolák országos ver se nyén,
Budapesten, az 1–2. osztályos korcsoportban 2. helyezést
ért el: Marton Zsolt, Piskor Bar na bás, Szabó Eliza,
Gyalog Máté (a képen balról jobbra).

Május 12-én a gyülekezeti csoportok országos ver se -
nyén Piliscsabán a következők vettek részt: Fejes Johan -
na, Németh Márk, Orlovits Máté, Tóth Barnabás.

Gratulálunk!

Gyülekezetünk pénzügyi stabilitását alapvetően megren -
gette az iszap áradat miatti templomfelújítás és helyreál-
lítás, ami felemésztette tarta lé ka inkat. Ezen kívül gyüle -
kezetünk egy ház fenntartói létszámának és le he tő sé geinek
csökkenése is problé mát jelent. 

Mégis öröm az, hogy a nehézségek ellenére takarékos
gazdálkodással, pályázati lehetőségek kihaszná lá sával és
testvéreink adományaival meg őriztük működőké pessé -
gün  ket, önfenntartásunkat és önállóságunkat.

Alapvető cél a kiszámítható sta bi litás a gazdálkodási,
pénzügyi terü leten. Gyülekezeti tagjainknak látniuk kell,
hogy egyházközségünk működtetése, fenntartása – első-
sorban a magas közüzemi díjak miatt – nagyon sokba
kerül. Mivel ezek a költ ségek kizárólag egyházfenntartói
hozzájárulásból, a perselypénzből és az adományokból
fedezhetők, szük sé ges, hogy ezek a bevételek be érkez ze -
nek. Kérjük Testvéreinket, hogy ne feledkezzenek meg az
egyházközség számára nélkülözhetetlen források biztosí-
tásáról, és lehető sé ge ikhez mérten támogassák továbbra is
gyülekezetünket! 

Köszönettel:            Schwahofer Péter 
pénztáros

„Lelkemet adom belétek ” Ez 36,27a

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET
PÜNKÖSDHÉTFO” N 

2012. május 28-án 10 órától 
ökumenikus istentiszteletet tartunk 
az evangélikus templomban.

Az igehirdetés szolgálatát 
Mikolás Attila rk. káplán végzi. 
Az istentiszteleten szolgál 
gyülekezeti kórusunk is.

Mindenkit szeretettel várunk!
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A Férfikör szervezésében május 13-án gyülekezeti dél u -
tán ra került sor, melynek keretében először közös isten -
tisz teleten vettek részt a kőszegi és a kiszsidányi test vé -
rek, majd a Bánó család rododendron gyűjteményét néz -
het ték meg. A program a forrásnál folytatódott, ahol
finomabbnál finomabb ételek várták a résztvevőket. A for -
rás víz megkóstolása és a jóízű beszélgetések sem marad -
tak el. A hideg idő ellenére szép és tartalmas délutánt
tölthettek el gyülekezetünk tagjai. Köszönjük a kis zsi -
dányiak vendégszeretetét! 

A Férfikör Kiszsidányban

hatalmas élményben lehetett része
mindazoknak, akik eljöttek március
első szombatján az evangélikus szak -
középiskola dísztermébe, hogy meg -
 hallgassák a Jónás és Jézus rock-
oratóriumot az Evangélikus Országos
zenei Tábor tanárai és résztvevői elő -
adásában. 

Többen csak a folyosóra kivetített
képen követhették az elő adást, mert a
terem a meghirdetett időpont előtt
már zsúfolásig megtelt. A zenekar és
énekkar tagjai péntektől vasárnapig
Kőszegen tartózkodtak, és énekeltek
a vasárnapi istentiszteleten is, melyen
Ócsai Zoltán győri lelkész hirdette
Isten igéjét.

Jónás és Jézus Ko’’szegenJónás és Jézus Ko’’szegen

Micsoda?! Középiskolás fiatalok és nyugdíjas korúak kö -
zössége?! Na ne! Ez valami vicc ugye?! Talán másban is
megfordul kimondatlanul is a gondolat, hiszen mi dolga

lenne egymással egy mai fiatalnak és egy idő -
sebb embernek, főleg ha nem is rokonai egy -
másnak?!

Az ötlet egy ifjúsági órán született, még pe-
dig a fiatalok részéről, hogy – hívjuk meg egy-
szer ifire a keddi bibliakör tagjait! érdekes
len ne a találkozás, és sok mindenben tanul -
hatnánk egymástól. 

A tavaly őszi első alkalom aztán olyan jól sikerült, hogy
februárban már másodszor gyűltünk össze az ifjúság és 
a keddi bibliakör tagjaival erre a rendhagyó ifjúsági órára,

ahol a fiatalok és idősek együtt gondolkoztak
az egykori és a mai fiatalok helyzetéről. 

A mostani találkozáson a párkapcsolat té má -
jában hallgattuk meg idősebb testvéreink
személyes szavait. A játékos vetélkedőkön na -
gyon jó hangulatban versenyeztek a vegyes csa -
patok, és ismét úgy váltunk el, hogy folytatjuk
még, hiszen van mit tanulnunk egymástól.

Az ifjúság és a keddi bibliakör közös alkalma
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BÁNÓ zOLTÁN 
Kiszsidányi gondnokként lettem tagja a pres -
bitériumnak. Családommal 1989 óta la kom
ebben a csodálatosan szép kis faluban.
Feleségem, Balogh Katalin pedagógus, kol -
lé giumi nevelő, három fiunk van. Nyug dí -
jas ként a családi vállalkozásban se gítek,
ahol kertépítéssel és sajtkészítéssel foglal-

kozunk. A gondnoki feladatokat 12 éve látom el. Családunkban
vannak hagyományai az egyházi szolgálatnak, hisz dédnagya-
pám lelkészként, nagyapám kántortanítóként, édesapám felü-
gyelőként tevékenykedett a Nemescsói gyülekezetben. Leg na -
gyobb tervünk (álmunk) az imateremmel szervesen összetartozó
egykori tanítólakás visszavásárlása és felújítása. „De akik az Úr -
ban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak,
és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” ézs 40,31

ErdőSI ATTLIA
Budapesten születtem 1949-ben, iskolai
tanulmányaimat már Kőszegen végeztem.
1973-ban nősültem, házasságomból három
leányom született, valamennyien Kőszegen
alapítottak családot, öt unokával ajándékoz-
va meg. Jelenleg egy kereskedelmi egység
ügyvezetője vagyok. Az 1996-os évben 

a Kő szegi Evangélikus Gyülekezet presbiternek fogadott, mely
tisztségben a 2012-es választáskor megerősített. A megalakult
Férfikör elnökévé is választottak, mindkét tisztségemben 
az Evan gélikus Egyházért és a Kőszegi Gyülekezetért kívánok
mun kálkodni.

FrEyLEr ErNőNé OrBÁN ErIKA
1965-ban születtem Kőszegen. Férjem
üzem  mérnökként dolgozik. Két felnőtt le -
ányunk van. A Kőszegi Evangélikus Szere -
tetotthon működésének kezdete óta, 2001.
április 1-jétől 2003. júniusáig főnővérként
dolgoztam az intézményben. Felsőfokú ta -
nul  mányaim befejezése után pedig intéz -

mény vezetőként végzem a munkámat. Fontosnak tartom a szere -
tet otthon lakóinak a gyülekezet tagjaival, csoportjaival (gyü -

Az idei évben esedékes általános tisztújítás kapcsán gyülekezetünkben is megtörtént 
az új presbitérium megválasztása, és az április 29-i istentisztelet keretében került sor 

a megválasztott tisztségviselők és az új presbitérium beiktatására. 

lekezeti énekkar, bibliakör, ifjúság) a kapcsolat fenntartását,
ápo lását. 2006-tól tagja vagyok a gyülekezet presbi té riumának.
Bí zom abban, hogy felelős döntéseinkkel segítjük gyülekeze-
tünk működését, életét.

GAMAuF MÁrTA
Gyermekkorom vasárnapjait az istentiszte-
letek határozták meg. Az ifjúság tévelygései
után édesapám halála és Ittzés János tisz -
teletes úr vezetett vissza a templomba.
Megtisztelő, hogy már 18 éve tagja lehetek
a presbitériumnak, ahol igaz barátokra
leltem, és ahol remek lelkészeink munká já -

nak igyek szem támogatója lenni. zenetanár lévén, hangszerem
mennyei hangjaival dicsérem Isten szerető gondoskodását.

KOCzOr LAJOS 
Szüleim az evangélikus egyház elkötelezett
tagjai voltak. Engem és testvéreimet is így
neveltek. Igyekeztem a családomat én is eb -
ben a szellemben nevelni. Ma már több mint
47 év szolgálati idő után nyugdíjas vagyok.
1992-ben választott meg a kőszegi gyüleke-
zet felügyelőjének. Nagyon sok feladat,

meg próbáltatás, de öröm is volt az eltelt 20 esztendő alatt. Ko -
ráb ban ezekről már nyilatkoztam az újságban. A presbité rium -
mal közös tervek között szerepel a toronybelső kiépítése. Ennek
megvalósítása csak közös munkával, anyagi források biztosítá-
sával lehetséges. Ehhez kérem a jó Isten erejét és segítségét.

KOrNErNé KOSzTICh JuLIANNA  
57 éves vagyok. Tanítónőként dolgozom.
Két felnőtt gyermekem van. A gyülekezet
bizalmát élvezve harmadik ciklusomat kez -
dem a presbiteri szolgálatban. Jegyzőként
igyekszem a gyülekezet és a presbitérium
hasznára válni. Megtisztelve érzem magam,
hogy újraválasztottak ebben a tisztségben.

Megszívlelendő számomra az a tanács, amit a Tarts Uram a
kezedben c. könyvben olvastam: „Ne beszélj Istenről, csak ha
kérdeznek, de élj úgy, hogy kérdezzenek.” Erre törekszem!

PRESBITÉRIUMPRESBITÉRIUM
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MErSITSNé hOd LívIA
Foglalkozásom gyógypedagógus, magyar-
drá ma szakos tanár. 33 éve dolgozom pe da -
gógusként Kőszegen. Mérnök fiam Buda -
pes  ten él. Szüleim is presbiterek voltak
Kőszeg doroszlón, innen ered az indíttatás.
A gyülekezet jóvoltából a harmadik ciklust
kezdem presbiterként, és a második alka-

lommal választottak a számvevőszék elnökévé. remélem, hasz-
nos munkával, jó ötletekkel szolgálhatom meg a bizalmat.

NéMETh TAMÁSNé 
ASzTALOS JuLIANNA
Evangélikus családban nőttem fel. Két fel-
nőtt fiam van, vegyes vallású házasságban
élek. hét éve vagyok a gyülekezeti énekkar
tagja. Fontos számomra az egyházi élet tá -
mogatása. Örömmel veszek részt a gyüleke-
zeti alkalmakon. Először vagyok presbiteri

tag. Ezúton szeretném megköszönni a gyülekezet bizalmát és
támogatását. Igyekszem minden erőmmel és tudásommal
szolgál ni ezt a tisztséget. 

PrÁCSEr GyÖrGy 
1946-ban születtem Nemescsóban. Apám
kovácsmester, anyám háztartásbeli volt. Ne -
velő lelkészem Barát Pál. Nemescsóban
konfirmáltam 1958-ban. 1960-ban Szom -
bat helyre kerültem ipari tanulónak, 1963-
ban végeztem. 1965-67 között sorkatonai
szolgálatot teljesítettem Pápán. 24 évig dol-

goztam a Műszaki és villamosipari Szövetkezetnél. 1978-ban
mestervizsgát tettem. Négy évig dolgoztam a vendéglátásban,
majd 18 évet Ausztriában autószerelőként. 2008 márciusában
nyug díjba vonultam. hat éve vagyok a kőszegi gyülekezet pres -
bitere, és az egyházfi feladatokat is én látom el.

rÓNAI GÁBOr 
Kőszegen születtem 1961-ben. édesapám
evangélikus, édesanyám református vallású
volt. (Sajnos, elég korán elveszítettük őket.)
1975-ben  konfirmáltam. Az általános isko-
lai, majd a gimnáziumi évek után Pécsen
végeztem biológia–földrajz szakos tanár -
ként. Itt ismerkedtem meg feleségemmel,

aki szintén pedagógus, vallását tekintve pedig római katolikus.
1985-ben kezdtem el dolgozni a kőszegi MÁv diákotthonban.
Ennek megszűnése óta vagyok az Árpád-házi Szent Margit
Általános Iskola tantestületének tagja. Egy 19 éves lányunk és
egy 18 éves fiunk van.  Tagja vagyok a férfikörnek. Bár nem szá -
mí tottam rá, megtiszteltetésként élem meg presbiterré vá lasz -
tásomat. Szeretném olyan jól szolgálni a gyülekezetet, ahogy azt
annak idején édesapám is tette.

STEFANITS MÁTyÁSNé PrEISz ILdIKÓ
Férjemmel az Árpád-házi Szent Margit
Isko lában gondnoki és házmesteri feladato-
kat látjuk el. Két fiam van. Nagyanyám és
apám is a gyülekezetet szolgálta. én magam
1996-tól vagyok a presbitérium tagja. 
A gyü lekezeti énekkarban is énekelek.
Szeretném, ha minél több fiatal kapcsolódna
be gyülekezetünk életébe. 

SChwAhOFEr GuSzTÁv
1939-ben Kőszegen születtem. Feleségem
negyvenhét éve hű társam, ny. gyógypeda-
gógus tanár. Lányunk és fiunk révén három-
három unokánk van. 1999-ben a kőszegi
gim náziumból mentem nyugdíjba mint fizi-
ka és technika szakos tanár. 2000-ben a gyü-
lekezeti testvéreim bizalmából a pres bi té -

rium tagja, majd a Szeretetotthon igazgatótanácsának elnöke
lettem. E megtisztelő feladatkörök ellátását szívesen és
kötelességszerűen igyekeztem ellátni. Szüleim példája is
ösztönzött, hiszen apám hosszú időn át volt presbiter. Isten erőt
adó segedelmében bízva, szívesen vállalom a gyülekezetünk
érdekében végzett munkát, mely az elvi kérdések megoldása
mellett sok fizikai tevékenységet is jelent. hasonlóan gondolko-
dik feleségem is, aki nagy szeretettel, kedvvel vállal az otthon
lakóinál látogatásokat, közös, lelket vidító foglalkozásokat.
Mindketten tagjai vagyunk gyülekezeti kórusunknak.

SChwAhOFEr PéTEr
1968-ban Ajkán születtem. Egy éves korom
óta élek Kőszegen, házas vagyok,  két érett -
ségiző lányom, és egy általános iskolás fiam
van. A Kőszegi Evangélikus Szeretetotthon
gazdasági vezetőjeként dolgozom. 2006 óta
va gyok az egyházközség pénztárosa, pres -
bite re. A Férfikör tagjaként segítem a gyüle-

kezetben működő sokrétű és szerteágazó ön kéntes munkát szé -
lesíteni és színesebbé tenni. A kö zö sen, örömmel végzett munka
mellett, a baráti kapcsolatok kialakulása, elmélyülése és a tar -
talmas együttlét is nagyon fontos.      

SzENTESI JÓzSEF
Feleségemmel élek Kőszegen, mindketten
nyugdíjasok vagyunk. Két fiunk van. Az
asz  talos szakmát tanultam. harmadszor vá -
lasztottak gondnoknak. Szeretnék megfelel -
ni erre a tisztségre. Presbiter 1983 óta va -
gyok. Jövőbeni terveink között a torony
belső felújítása és az aktuális, templomi és

sze retetotthoni felújítások szerepelnek. Kérem a testvérek eddig
is megtapasztalt segítségét, és további munkánkra Isten áldását!   

wÖLFEL LÁSzLÓ
Kőszegen születtem 1963-ban. Műszaki
szak oktató a végzettségem, melyet Sop ron -
ban, az NyME-n szereztem. Feleségemmel
három gyermeket nevelünk, a nagyok egye-
temisták, a „pici” gimnazista. A Jurisics-vár
Művelődési Központ és várszínházban dol-
gozom. Több ciklus óta vagyok presbiter az

Önök megtisztelő bizalmából. Presbiterként az egyik leglé nye -
gesebb értéknek azt tartom, hogy itt mindenki egy olyan evan-
gélikus közösség tagja lehet, amelyben meg tudja tapasztalni,
hogy itt mindenkire szükség van, és érezheti mindenki támogató,
segítő összefogását, és a közös felelősséget.

*
A presbitériumnak hivatalból tagjai még Baranyayné Rohn
Erzsébet és Baranyay Csaba lelkészek, valamint tanácskozási
joggal Cs. Szász Judit kántor. 
A számvevőszék munkájában részt vesz Fehér Lenke, vala mint
Bokor Jánosné, aki hétről hétre segít a perselypénz számolásában is.
Isten áldása kísérje gyülkezetünk minden szolgálattevőjét!
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Konfirmáció 2012.
Április 15-én, húsvét utáni első va -
sár nap tartottuk a kon firmációi és
aranykonfirmációi ünnepet gyüleke -
ze tünkben. Konfirmandusaink a ta -
vasz folyamán részt vettek a hagyo -
mányos konfirmációi hétvégén (már-
cius 9-11.) Balatonszárszón, melyet
idén is a szombathelyi csoporttal
közösen tartottunk meg.  

hordozzuk továbbra is imádságban
a tizenhat fiatalt: Bauer Viktor, Bokor
Gréta, Henn Sofia, Hortobágyi Mar -
cell, Láng Ferenc, Marton Csaba,
Nagy Patrik, Neválovits Adrián,
Ódor Dávid, Ódor Vivien, Pintér
Karolin, Schwahofer Laura, Sipos
Bence, Suborics Alexander, Tulok
Bence, Vaskó Júlia Réka. 

Az 1962-ben konfirmáltak közül
tizenketten vettek részt az 50 éves ju -
bileumi alkalmon: Bráder Tibor, Bu -
daker Tamás, Koczor Lajos, Lepold
Attila, Schwahofer Zoltán, Szentesi
József, Horváth Ferencné Mészáros
Ilona, Kozma Gézáné Tordas Jolán,
Lágler Béláné Lágler Teréz, Schrott
Ferencné Kober Lujza, Németh Lász -
lóné Paar Ilona, Pungor Józsefné
Paar Teréz 

Szélrózsa a Balaton partján!
Szeretettel hívjuk és várjuk a fiatalo kat az idei 
Szélró zsa Találkozóra, amely egészen különös 

helyszínen – a Balaton közvetlen közelében kerül
megrendezésre az idén. Finn testvér-gyülekezetünkből

Mikkeliből is várunk ezen a héten fiatalokat, 
akikkel közösen készülünk a találkozóra.

FELNŐTT KONFIRMÁCIÓ
2012. május 6-án családi istentisztelet keretében négy testvérünk
konfirmációjára – egyikőjük keresztelőjére – került sor. Hart-
mann Szilvia, Tóth-Pető Krisztina, Magyar Zoltán és Pádár Ist -
ván tett vallást evangélikus hitéről. Különlegessége ennek a cso-
portnak, hogy családjaikkal együtt mindannyian már évek óta
aktív részt vevői a családi istentiszteleteknek, és más gyülekezeti
alkalmaknak. Isten áldása kísérje konfirmált testvéreinket!

Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnék jobban
megismerni a Biblia és evangélikus egyházunk tanítását, vala -
mint szeretnének tudatos döntéssel is az evangélikus egyhá zhoz
tartozni.
Terveink szerint a következő felnőtt konfirmációi csoport 2012
őszén indul.
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ÁLLANdó GYüLEKEZETI ALKALMAINK
2012. szeptemberétől

VASÁrNAP 9.00 Istentisztelet 
(ünnepnapon és minden hónap első 
vasárnapján úrvacsorai istentisztelet)

10.30 Családi istentisztelet (tanévben)
A családi istentiszteleteket 
a gyü le kezeti teremben tartjuk.

KEdd 16.00 Gyülekezeti bibliaóra
17.00 Konfirmációi előkészítő 

SZErdA 15.00 bibliai játszóház 
(minden hónap első hetén) 

18.00 Német nyelvű istentisztelet 
(a hónap első szerdáján)

18.30 Kóruspróba
CSüTÖrTÖK 10.00 baba–mama kör (minden 2. héten)

15.00 Gyülekezeti felsős hittanóra (5-6. o.)
16.00 Konfirmációi óra
19.00 bibliaiskola – felnőtt hittan minden -

ki nek (minden 2.héten)
PÉNTEK 16.00 Férfikör (havonta egyszer)

19.30 Ifjúsági óra

Gyülekezeti események
2012. első felében

• Január 11-én tartottuk az idei első Bibliai játszóházat.
• Január 13-án volt a Férfikör idei első alkalma.
• Január 15-22. között tartottuk az Ökumenikus imahét kő -
szegi alkalmait „... mindnyájan el fogunk változni” (1Kor
15,51) címmel. Az idei sorozat igehirdetői voltak: Tóth Zol -
tán Svd verbita misz szi ós atya, Cserháti Ildikó Alberta do -
mon kos nővér, Mikolás Attila káplán, Harangozó Vilmos plé -
bános, Baranyay Csaba evangélikus lelkész, Donatin Tamás
re for mátus lelkipásztor, Németh Katalin evangélikus lelkész -
jelölt, Baranyayné Rohn Erzsébet evangélikus lelkész.
Pénteken ökumenikus ifjúsági istentiszteletet tartottunk, me -
lyen három kőszegi keresztény ifjúsági zenekar is szolgált. 
• Február 3-án az ifjúság és a keddi bibliakör közös alkal-
mára került sor a gyülekezeti házban. 
• Február 9-én tartottuk a tavaly ősszel megkezdett Felnőtt
bib liaiskola idei első alkalmát.
• Február 10-én az IFIS TEAhÁz színpadán a Kendik
Brothers játszott.
• Február 25-én Szélrózsa előtalálkozón vettünk részt ifjú-
sági csoportunkkal Balatonbogláron
• Február 26-án Közgyűlést tartottunk, melynek fő témája
az egyházközség 2011. évi zárszámadásának és 2012. évi
költ ség-elő irányzatának elfogadása volt.
• Március 3-án mutatták be Kőszegen a Jónás és Jézus rock-
ora tóriumot az Evangélikus Szakközépiskola dísztermében.
• Március 4-én tartottuk meg a Nők Ökumenilkus világima -
nap jának kőszegi alkalmát.
• Március 9–11. között Balatonszárszón tartottuk a kon -
firmációi hétvégét, melyet ismét a szombathelyi gyülekezet-
tel közösen szerveztünk.
• Március 18-án választói közgyűlést tartottunk gyüle ke ze -
tünk ben, melyen sor került az új presbitérium tagjainak és 
a gyülekezet tisztségviselőinek megválasztására.
• Március 25-én szupplikáció volt gyülekezetünkben, istentisz-
teleteinken Seben Glória teológiai hallgató hirdette Isten igéjét.
• Március 30-án, illetve 31-én került sor az Országos hittan -
ver seny egyházmegyei illetve területi fordulójára Sárváron,
és Győr ben. A győri alkalmon az Echo zenekar is szolgált az
ifjúsági nap keretében.
• Április 8-án húsvéti hajnali istentiszteletet tartottunk
templomunkban. utána közös reggelire kerül sor a gyüleke-
zeti házban.
• Április 15-én, vasárnap konfirmációi ünnepi istentiszteletet
tar tottunk Kőszegen.
• Április 20-án az IFIS TEAhÁz színpadán az Echo együt-
tes mu zsikált.
• Április 22-én volt Németh Katalin lelkészjelölt vizsga-
istentisztelete, melyen részt vett Szemerei János a Nyugati
(dunán tú li) Evan gé likus Egyházkerület püspöke, az Evan -
gélikus hit tudományi Egye tem részéről pedig Dr. Szabó
Lajos rektor.
• Április 29-én került sor az egyházközség tisztségviselőinek
és új presbitériumának beiktatására.
• Május 11-én az IFIS TEAhÁz színpadán a Teki Band mű -
sorát hallgattuk.
• Május12-én a Marcaltői Evangélikus Általános Iskola és 
a Ma lom soki Evangélikus Egyházközség meghívására Ma -
lom sokon adott koncertet az Echo együttes.

• Május13-án Kiszsidányban gyülekezeti délután volt a Fér -
fi kör és a kiszsidányi gyülekezet tagjainak részvételével.
• Május 15-én volt Németh Katalin lelkészjelölt vizsgata -
nítása az Árpád-házi Iskolában, melyen részt vett Smidéliusz
Zoltán esperes, az Evangélikus hittudományi Egyetem ré -
szé ről pedig Dr. Varga Gyöngyi.
• Május 19-én Tatabányán került megrendezésre a Nyugati
(dunántúli) Evangélikus Egyházkerületi Missziói Nap, me -
lyen gyülekezetünkből is egy 15 fős csoport részt vett.
• Lelkészeinek helyettesítő szolgálata az idei év első felében
folytatódott a büki és szakonyi egyházközségekben. Simon
Réka lelkésznő július 1-étől tér vissza a gyülekezeti szol -
gálatba.

Elõttünk álló események

HITTANHÉT – 2012. június 18–22. 

TANÉVZÁró ISTENTISZTELET
2012. június 10-én 9 órától 
az evangélikus templomban

CSALÁdoS TÁbor GYENESdIÁSoN
2012. június 28. – július 1.

SZÉLróZSA TALÁLKoZó
2012. július 18–22. – Fonyódliget

LELKÉSZSZENTELÉS MESZLENbEN
2012. július 14-én 16 órakor kerül sor 
Németh Katalin ordinációjára 

a meszleni evangélikus templomban.
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Gyerekeknek
Összeállította: 

Martonné Némethy Márta 

FÜGE
A füge nálunk nem honos, de védett,
napsütéses kertekbe évente kétszer is te -
rem. Jobbára aszalt for mában fo gyasztjuk,
pedig a nyers füge zamata semmivel sem
összehasonlítható. Az emberiség tör ténetét
szinte végig kí sérte ez a nemes gyümölcs.
A füge egészen biztos ott volt az éden kert -
ben, hi szen a Biblia leírása szerint a bűn -
 beesés után az el ső emberpár mezte len sé -
gét a fügefalevelekből ké szített ágyék -
kötővel igyekezett eltakarni (1Móz 3,7). 

A TERMÉKETLEN FÜGEFA
„Egy embernek a szőlőjében volt egy fü -
gefa. Ki ment, gyümölcsöt keresett rajta,
de nem talált. Erre így szólt vincel lér -
jéhez: – Három év óta mindig jövök, hogy
gyü mölcsöt keressek ezen a fügefán, 
de nem ta lálok. Vágd ki, miért foglalja itt
a helyet?
De az így válaszolt: – Uram, hagyd még
egy évig! Körülásom, és megtrágyázom,
hátha terem jövőre. Ha mégsem, akkor
majd kivágod.” (Lk 13,6-9)

– Jól van, hallgatok rád, adjunk még
egy kis időt ennek a fügefának, hátha
terem – válaszolta a gazda és elment.

A vincellér pedig, aki a kertet és a fákat
gondozta, odament a fügefa közelébe,
hogy megvizsgálja, és ha tudja, akkor
meg orvosolja. de hiába vette szemügyre,
semmi betegség jelét nem fedezte föl rajta.

– vajon miért nincs rajta gyümölcs? –
töprengett hangosan.

A fa egyik ágán ült egy rigó, fényes
gombszemével nézett a vincellérre, és
cső rével mintha a fa jobb oldala felé
mutatott volna. A vincellér odanézett, és

azt látta, hogy a fának azon a felén, 
az ágak végén a levelek úgy néztek ki,
mint egy ökölbe szorított kéz. A fügefá-
nak amúgy is olyan alakú levelei vannak,
amelyek széles tenyérre vagy egy nagy,
lazán megkötött kesztyűre hasonlítanak,
ám ezeknek a fügefaleveleknek az ujjai
nem szépen, kisimulva csüngtek az ágon,
hanem görcsbe szorítva. A vincellér meg -
kérdezte a fügefát:

– Mondd, fügefa, miért szorítod össze 
a le veled ujjait? A fa így válaszolt:

– Azért, mert teremni akarok. Körü löt -
tem az összes fának sikerül, csak nekem
nem. Szégyellem magam. de hiába izza-
dok, hiába gyötrődöm, hiába erőlködöm,
nem vagyok képes gyümölcsöt teremni.

A vincellér meghökkent, majd kis vár -
tatva így szólt:

– Figyelj csak, hidd el, így ezután sem
fog sikerülni. Engedd egy kicsit kinyílni 
a leveleid ujját!

– Nem, nem szabad, mert akkor aztán
végleg kudarcot vallok – felelte görcsbe
rándulva a fügefa.

– érzed azt – kérdezte a vincellér tőle
–, ahogy a gyökereid mélyen a földbe
nyúl nak és felszívják a vizet meg 
a táplálékot?

– Nem érzem – mondta a fügefa.
– Ez azért van – magyarázta neki a vin -

cellér –, mert összeszorítod a leveleid
ujját. hogyha kisimítanád, egyből érez -
néd, hogy hogyan élsz, hogyan áramlik
benned a táplálék a törzsedben fölfelé,
hogyan oszlik szét az egyes ágakban, és
miért nem tud eljutni az ágak végébe,
ahol a gyümölcsöknek kellene teremniük.

A fügefa nagy nehezen ráállt a kérésre,
kisimította a levele ujjait, és ekkor meg -
érezte, hogy szétáramlik, zsibong benne
az élet. Megérezte a gyökerét, a törzsében
a vízzel fölfelé futó táplálékot, és egy-
szerre csak kis virágok kezdték kibontani
a szirmukat az ágai végén, virágok, amik
gyümölcsöt ígértek.

A bibliában sok helyen szerepel a füge. olvasd el Jeremiás könyvéből 
a 24. fejezet 1-10. versét, majd Márk evangéliumából (Mk 11,12-14 
és 11,20-26) és Lukács evangéliumából (Lk 19,1-10) a másik két fügefás
történetet! Utána könnyen meg tudod majd oldani a rejtvényt!
1. Próféta, aki látomásában fügét látott 2. Ebben a városban járt Jézus, amikor
a sokaság miatt egy alacsony ember felmászott a fügefára 3. A termé ket len
fügefa példázatában ő kért haladékot a gazdától, mondván: „Uram, hagyd
meg még ebben az évben, amíg körülásom és megtrágyázom.” 4. A fog lal ko -
zá sa egy embernek, aki felmászott a fügefára 5. Ebből a faluból indultak a
tanítványok Jézussal, amikor meglátták a terméketlen fügefát 6. Alacsony
ember, aki felmászott a fügefára 7. „Ma lett üdvössége ennek a ház nak, mivel
ő is _____  fia” mondta Jézus az alacsony ember házában. (Lk 19,1-10)  8. Az 
a tanítvány, aki a terméketlen fügefa elszáradását másnap észrevette 9. A va -
gyo nának ezt a részét adta a szegényeknek az alacsony ember 10. Ebben
voltak a fügék az Úr temploma előtt 11. Füge helyett csak ez volt a fán, amikor
Jézus enni akart róla 12. Ennyi éve kereste a gazda gyümölcsöt a fügefáján

A bal oldalán azonban még mindig nem
történt változás. Ott a virágok már meg -
voltak korábban is, de ezek a virágok
hervadófélben voltak, és nem fakadt
belőlük gyümölcs. A vincellér úgy látta,
hogy a fügefa bal oldalával valami más
lehet a baj, de nem tudta, hogy mi, hiszen
ez a rész nem szorította össze a leveleit,
hanem már korábban is érezte a gyöke-
rekből fölfelé áramló erőt, de titokzatos
okból e virágokból mégsem lett termés.

Ismét a rigó segített. Újra szólt, s sza -
vá val elmondta a vincellérnek, hogy a fa
bal oldala összeveszett a méhekkel. Egy -
szer, évekkel ezelőtt kitört egy nagy
vihar, és egy méhecske a kaptár felé
tartva be akart húzódni a levelek alá,
hogy ne ázzék meg teljesen, de a fügefa
elzavarta. Azt mondta, hogy az ő levele
nem esernyő, ami mindenféle jöttment-
nek oltalmat ad. A méhecske csuromvize-
sen érkezett haza, és elpanaszolta az ese-
tet a társainak, s azóta a méhek nem jár-
nak erre, nem porozzák be a virágait,
ezért nem terem rajta gyümölcs.

A vincellér végighallgatta a rigó szavait
és megkérdezte a fa bal oldalát, hogy
igaz-e, amit hallott.

– Igaz – felelte bűntudatosan a fügefa.
– Akkor valamit tenned kellene, nem

gon dolod?
– Tenni, tenni – sóhajtotta a fa –, de mit?
– Azt hiszem, ez elég egyszerű – mond -

ta a vincellér –, kérd meg a rigót, repüljön
el a méhkaptárhoz, és üzend meg a mé -
heknek, hogy bánod, amit tettél, és kéred
őket, hogy jöjjenek, és porozzák be a vi -
rá gaidat. és ezután, ha vihar lesz, és öm -
lik a zápor, nyugodtan meghúzhatják ma -
gu kat a leveleid alatt.

A fügefa így is tett, és valóban, már a rá
következő napon méhek raja lepte el a
virá gait, és ettől az évtől kezdve ez a
fügefa is épp olyan dús és gazdag termést
hozott, mint többi társa a domboldalon.

Forrás: gyerekoldal.reformatus.hu


