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Lángra lobban?

E
gy gyufás skatulyában közel negyven darab
gyufa van. Hamar bosszús leszek, ha sikerte-
lenek a pró bál ko zásaim és a gyufa nem akar

meggyulladni. Ahogy ezt a rajzot szemlélem,
Krisztust képzelem a középpontba, körülötte gyufára
emlékeztető, lángra lobba násra képes embereket
látok, s megjelenik még a tü zet gyújtó Szentlélek.
Akit a Lélek érint meg, az biztosan lángra lobban.

Milyen ez a tűz? A piromániásoknak minden tűz
gyö nyörű. (Az impulzuskontroll zavarok között tart -
ják számon a piromániát.) Szándékosan gyújtogatnak,
hiszen örömöt, megkönnyebbülést éreznek a gyúj to -
gatás közben. A mindent felemésztő tűz látványa
egyenesen gyönyörködteti őket.

Csokonai Vitéz Mihály Tartózkodó kérelem című
versében a hatalmas szerelem megemésztő tüze, mint
a mindent átható fájdalom képe jelenik meg. Csányi
Ádám a Szerelem tüze című versében pedig egyene-
sen kegyetlennek nevezi a tüzet, amikor így fogal-
maz: „elégetsz te kegyetlen tűz”.

A tűz pusztít, emészt, elnyel, mint egykor Sodomát.
A Lélek tüze viszont egészen másképpen működik.

Jeremiás próféta, akit fiatal korában hívott el szol gá -
latára az Úr, nehéz feladata és sorsa miatt keseregve
elhatározta, hogy nem szól többet az Úr nevében.
Még sem tudja megtenni, így vall Isten igéjéről, fela-
datáról: „perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimba
van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam,
de nincs rajta hatalmam.” (Jer 20,9b) Ha  a Szent -
lélek tüze lobbant lángra az megmozdít, megelevenít,
az cselekvésre késztető erővé válik bensőnkben.
Valami mozdít és mozdulunk, valami indít és indu-
lunk, valami hajt és mi tudjuk, hogy mennünk és ten -
nünk kell.

Jézus történelmi eseményei nagy hatást tesznek az
egykori és mai tanítványokra, de ez nem szavatolja
szükségszerűen a Krisztusba, mint élő Úrba vetett
hitet. Sokan hallanak Krisztusról, mégsem válnak
köve tőivé, keresztyénekké. Kizárólag a Szentlélek
képes a krisztushit bizonyosságát adni szívünkbe,
annak örömét, új utakra indító erejét.

A Szentlélek hitet ébreszt és megadja a hit meg élé -
sé hez szükséges bátorságot. Meg is erősíti a megfá -
rad ni látszó hitet, erőt ad a nehéz helyzetekben is,
hogy szólni és cselekedni tudjuk Isten ránk bízott
feladatát. Hiszen minden keresztyén kap valamilyen
feladatot. A Lélek pedig növeli hitünk erejét és akti-
vitásra ösztönöz. Lángra lobbant. Lángra lobbant?

Zsóri-Ments Orsolya
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A Lélek munkája a hétköznapokban
Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak
ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és
gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon,
hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja
nektek. Jn15,16

Amikor meghallottam, hogy újságunk pünkösdi
számában egy szolgálatról írhatok, nagyon örültem. Mert
egy olyan témát említhetek, ami a gyülekezeti munka -
társképző piliscsabai alkalmait jelenti, ahol az ország
minden részéről vagyunk együtt. Ennek a közösségnek
megálmodója, és összetartója Szebik Imre ny. püspök úr. 

Idei együttlétünk áprilisban tartott alkalmán a gyász, 
a betegség feldolgozása, egyáltalán a lelkigondozás volt 
a téma. Kórházlelkész, lelkigondozó, teológiai oktatók és
lelkészek szolgáltak közöttünk testvéri, oldott légkörben.
Gyakorlatok, beszélgetések mozgatják meg a részt -
vevőket, életünket érintő témákról hallunk, amelyekkel
sokszor nehezen boldogulunk. Itt nem receptet, hanem
bibliai látást, szeretetben, imádságban való erősítést
kapunk. Sokak örvendező szolgálatáról hallva, örülünk mi

is, és megerősödünk hitünkben, hogy Isten Lelke ma is
megmozdít és elhív. 

Tudom, hogy gyülekezetünkben is sokan szolgálnak
örömmel és hálás szívvel. Nem kell nagy dolgokra gon-
dolnunk, hiszen Isten éppen a mindennapok tetteiben,
segítésben, beszélgetésben, nevetésben, vigasztalásban
jelenik meg közöttünk. Szeretetotthoni munkám közben
úgy érzem, nagy haszna van ezeknek az alkalmaknak,
mert könnyebb így elfogadni embereket, átlátni helyzete-
ket. Könnyebb vigasztalni, szeretni, támogatni a
rászoruló, sok esetben megfáradt lakókat, testvéreinket.
Ezt a küldetést erősítik bennem ezek az alkalmak. Nem
titkolt reményem, hogy soraimat olvasva kedvet kap talán
más is egy ilyen tanfolyam elvégezéséhez, és az Istennek
való szíves szolgálathoz. 

Csernus Judit

„Lelkemet adom belétek ” Ez 36,27a

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET
PÜNKÖSDHÉTFO” N 

2013. május 20-án 10 órától 
ökumenikus istentiszteletet tartunk 
a Szent Jakab templomban.

Az igehirdetés szolgálatát 
Baranyayné Rohn Erzsébet ev. lelkész végzi. 

Az istentiszteleten szolgál 
gyülekezeti kórusunk is.

Mindenkit szeretettel várunk!

Az idei évben is volt pas-
siójáték gyüle kezetünk ben.
Most az Árpád-házi iskolá-
sok 5-6. osztályos hit tanosai
készültek a böjti időszakban,
hogy Jézus Krisz tus szen -
vedéstörté ne tét megelevenít-
sék. Az éne kek éneklésében 
a gyerme kénekkar tagjai se -
gí tettek nekik.

A passiójátékot Kiszsi -
dány ban mutatták be először
a fiatalok, majd virág vasár -
nap a családi istentisztelet
keretében került sor egy
újabb előadásra. 

Képünk a gyü le  kezeti te -
remben készült.

Glória száll
Passiójáték a hittanosok     
szolgálatával
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II. Gusztáv Adolf svéd király meggyőződéses evangélikus
keresztyén ember volt Ez indította arra, hogy a harminc
éves háborúban határozott szerepet vállaljon, ami nélkül
az ellenreformáció kioltotta volna a protestáns hitet Eu -
rópa szívében. 

Gusztáv Adolf 1611-ben, alig 17 évesen követte apját
IX. Károlyt a trónon. Egy háborúkkal és nehézségekkel
szemben álló országot örökölt. Gusztáv Adolf egymás
után próbált leszámolni külső ellenfeleivel. 1620-ban fele-
ségül vette Brandenburgi Mária Eleonórát, ezzel rokon -
ságba került az egyik vezető német protestáns fejedelem-
mel. A svéd sikerek hatására a német protestánsok egyre
inkább a szintén protestáns svéd királyban látták a refor -
máció világának lehetséges megmentőjét a Habsburgok -
kal vívott harcban. 1630-ban a német protestánsok megse -
gítésére Gusztáv Adolf hadba lépett a harmincéves hábo-
rúban. Sok sikeres és győzedelmes csata után 1632-ben, a
lützeni csatában - amit a svédek megnyertek - hősi halált
halt hitéért. Az ellenség katonái körbefogták és megölték. 

Erről a szabadításról emlékeztek meg Németországban
a Gusztav Adolf Segélyszervezet (GAW) alapítói, amikor
1832-ben a király halálának 200 éves évfordulóján életre
hívtak egy alapítványt, amit Gusztav Adolfról neveztek el.
Eredetileg az alapítvány célja az volt, hogy szerte Német -
országban gyűjtést szervezzen egy nagy emlékmű meg -
épí téséhez a lützeni csata helyszínén. A terv időközben
megváltozott és végül úgy határoztak, hogy az emlékmű
felállítása helyet rendszeresés segítséget akarnak nyújtani
a kisebbségben élő és küszködő evangélikus egyházaknak
és gyülekezeteknek, hogy egyházi épületeik rendben
legyenek.

A Gustav Adolf Segélyszervezet ma is kisebbségi hely-
zetben lévő evangélikus egyházakat támogat Európá ban,
Latin-Amerikában és Közép-Ázsiában.

A mozgalomba Magyarország is bekapcsolódott, és
megalakította saját szervezetét. Magyarországon az evan-
gélikusság kisebbségi helyzetben volt és van, ezért a nem -
zetközi segélyszervezet állandó támogatását bírta és bírja
napjainkban is.

A szolidaritás elengedhetetlen része az egyházi-, és gyü-
lekezeti életnek. Ezt tapasztalhattuk meg néhány évvel
ezelőtt az árvíz sújtotta templomunk felújításakor, és ezt
tapasztalhatjuk meg, amikor adományainkkal mi segít -
hetünk olyanokat, akik bajba jutottak, és segítségre szo -
rul nak. Templomunkban külön perselye van a GAS-nak,
amelynek segítségével rendszeresen adakozhatunk a ki -
sebbségben és nehézségben élők megsegítésére. Emellett
minden egyházi esztendőben egy vasárnapot – GAS
vasárnap – áldoz egyházunk arra, hogy megem lé kezzen 
a nagy svéd királyról és a róla elnevezett evangélikus
nem zetközi segélyszervezetről: imádsággal és adomány-
gyűjtéssel. 

Egyházunkban egyedülálló az a vasi kezdeményezés,
hogy GAS vasárnapot egyházmegyei szinten ünnepelnek.
Ez történt első ízben 2007-ben Kőszegen, majd 2009-ben
Celldömölkön, 2011-ben pedig Répcelakon. Az idei

évben május 26-án Sárváron lesz a Vasi Hálaadó Nap,
GAS vasárnap, amikor a szolidaritásunk kifejezése mel -
lett hálaadással emlékezünk meg egyházmegyénk alapítá-
sának 410. évfordulójáról. Ezen a vasárnapon – hagyomá-
nyainkhoz híven – külön istentiszteletet nem tartunk az
egyes gyülekezetekben, hanem mindenhonnan a sárvári
várba várjuk Testvéreinket, amely a vasi evangélikusság
és az egész ország reformációjának bölcsője, hiszen itt ad -
ta ki Sylvester János az első magyar nyelvű Újszövet sé -
get, és itt raboskodtak a gályarab prédikátorok is, mielőtt
elhurcolták volna őket.

Legyünk részesei minél többen ennek az ünnepnapnak!
brE, bCs

„Ne csüggedj el kicsiny sereg”
Gusztav Adolf svéd király éneke

Vasi Hálaadó Nap lesz Sárváron a Gusztáv Adolf Segély vasárnapján, május 26-án

Ne csüggedj el, kicsiny sereg
(EéK 260.)

Stuttgart 1844

1. Ne csüggedj el, kicsiny sereg, Szívedet ne rémítse
meg Sok ádáz ellenséged! Bár dühük ellened fordul,
S te félsz, és könnyed kicsordul: Nem árthatnak
tenéked.

2. Bízzál, ügyed az Istené, Ne félj, hogy porba ejtené
Drágán megváltott népét! ő rendel segítőt melléd, Ki
vészben, viharban megvéd Téged és szent igéjét.

3. él az Úr, s áll ígérete, ördög, világ minden csele
Megszégyenül mirajtunk. Isten velünk, s mi ővele,
Nagy az Istennek ereje, Győzelmet kell aratnunk.

4. Téged kérünk, mi Krisztusunk, Mivel mi csak ben -
ned bízunk. Segíts szent neved által; S mint hű nyá-
jad, akkor neked Vígan mondunk dicséretet örök
hálaadással.

1-3. vsz.: Jakob Fabricius 1593-1654, 4. vsz.: Lipcse
1638 (német). Gusztáv Adolf svéd király éneke.
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2013. szeptember 1-jétől az általános iskolák elsős és ötö -
di kes tanulóinak órarendjébe bekerül kötelező jelleggel
he ti egy órában az erkölcstan vagy a helyette választható
hit- és erkölcstan tantárgy. Ez azt jelenti, hogy felmenő
rendszerben 2016. szeptemberétől minden évfolyam óra -
rendjében lesz erkölcstan vagy hit-és erkölcstan óra. A vá -
lasztás joga a szülőké, amelyről írásban kell nyilatkozatot
tenni. Ez a leendő elsős és ötödikes gyerekek esetében
megtörtént.

Így a Bersek József Általános Iskolában a leendő első
osztályosok közül ketten, és a leendő ötödik osztályosok
kö zül négyen választották az evangélikus hittant. A Béri-
Balogh Általános Iskolában a leendő első osztályosok
közül kilencen, és a leendő ötödik osztályosok közül nyol -
can választották az evangélikus hittant. (Az Árpád-házi
Szent Margit Katolikus Iskolában az első osztályban
tizen egy evangélikus gyerek lesz.) 

A leendő ötödik osztályosok jelentkezését látva el kell
mondani, hogy akik a hittant választották, azok többnyire
eddig is részt vettek a fakultatív hitoktatásban.

Milyen hozománya lehet gyülekezetünkben az új rend -
szernek? Az új közoktatási törvény abban minden fé le kép -
pen segítségünkre van, hogy az óra az iskola rendszerében
komolyabbá válik. például hittanból is jegyet kapnak 
a gye rekek. Az órarendbe illesztett hittanórával az ok nél -
küli hiányzások megszűnnek, és emellett azzal a nehéz -
séggel sem kell megküzdeni, hogy míg a többi gyerek az
udvaron játszik vagy már hazamegy, a hittanosoknak ott
kell maradni hatodik órára.  

ugyanakkor az új közoktatási törvény számtalan kér -
dést is felvet. A hitoktatás ez ideig államilag finanszírozott
volt, ezután is így lesz, de a csoport alakításhoz hét fő
szük séges. Kisebbségben élő evangélikusságunknak egy
olyan városban, ahol több általános iskola van, kicsi az
esé lye annak, hogy osztályonként legyen hét evangélikus
gyerek. 

Kőszegen négy év múlva a katolikus iskolával egyetem-
ben, heti 32 hittanóra lesz. és ehhez fog még hozzájönni
a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény, és esetle-
gesen egy középiskola. 

Egyenlőre rengeteg még a kérdés. Mi lesz akkor, ha
eset leg egy-két evangélikus gyerek lesz évfolyamonként?
össze tudjuk-e úgy vonni az évfolya mo kat – amelyre a
törvény egyébként lehetőséget nyújt –, hogy az az iskola
órarendjébe illeszkedjen, és működő képes legyen.

Arra is van lehetőség, hogy ahol nem sikerül megoldani
az iskolai hittanórát, akár létszám, akár hitoktató/lelkész
elfoglaltsága miatt, ott a gyerekek erkölcstanórán vesznek
részt és külön járhatnak délután hittanórára a gyülekezeti
terembe, vagy az iskolába. Ez a lehetőség építeni vagy
rombolni fogja a gyülekezet gyerekmunkáját?

További súlyos kérdés, hogy kik fogják ezt a rengeteg
órát megtartani? Amennyiben a lelkész minden energiáját
és idejét a hitoktatásra fordítja, akkor előfordulhat, hogy
úgy elbillen a lelkészi munka mérlege, hogy semmi másra
nem marad idő, s ennek egyenes következményeként nem
lesz olyan gyülekezeti élet, ahova integrálni lehet majd 
a gye rekeket. ugyanakkor a tanítás feltétele a törvény ér -
tel mében egyetemi lelkészi vagy hittanári végzett ség.

Vannak-e gyülekezetünkben olyan pedagógusok, akik
vállalják a tanulást 40-50 évesen, hogy a saját hivatásuk
mellett heti egy-két órában hitoktatást vállaljanak?! Vagy
kialakul-e a jövőben egy olyan finanszírozási rendszer
egyházunkban, mely lehetővé teszi, hogy a vidéki gyüle-
kezetek tudjanak főállású hitoktatókat alkalmazni?!

Olyan kérdések ezek, amelyek az elkövetkezendő évek -
ben megválaszolásra várnak. Helyi szinten igyekszünk az
előttünk álló tanévben a le hetőségekhez képest a legjobb
megoldást megtalálni, ami azt jelenti, hogy a gyülekezet
lelkészeiként az állami iskolákban mind az első, mind az
ötödik osztályban évfo lyamos összevonás mellett fel tud -
juk vállalni az órarend be illesztett hittanórák megtartását. 

Az előttünk álló évek hitoktatással kapcsolatos felada -
tait, megoldásra váró kérdéséit hordozzuk imádságban! 

b. rohn Erzsébet 

Változások a hitoktatásban

Hittanversenyen
Gyülekezetünk hosszú évek óta képviselteti magát az Országos Evan gé likus
Hittanversenyen. 

A tematikusan összeállított bibliai szövegek meg is merése, megta nu lá sa, fel dol -
gozása nem kis áldozatot kíván a gyerekektől. persze, akik részt vesz nek más
tantárgyi versenyeken, azok jól tudják, hogy az mindig több letmunkát igényel. 

A hittanversenyeken a kezdetek óta arra törek sze nek a feladatok össze állítói,
hogy a tárgyi tudás mellett legyen benne játék és kreativitás, és így a gyerekek
számára maradandó élmény legyen a részvétel.

A verseny az utóbbi években négy korcsoportban zajlik, és külön verse -
nyeznek a gyülekezetek hittanosai (heti egy órában tanulnak hittant), és az
egy házi iskolákban tanuló gyerekek (heti két órában tanulnak hittant). A bib -
liaismereti anyag, és verseny feladatai azonban azonosak. S bár a két verseny
meghirdetésére szükség van, mégis azt kell mondani, hogy ez nem feltétlen
jelent a felkészültségben is különbséget. Gyülekezetünkben évről-évre részt
vesznek az egyházi iskolák versenyén a katolikus iskolába járók, és a gyüle-
kezetek versenyén az állami iskolába járok. és bizony hol az egyik, hol a
másik versenyen érünk el szép eredményt. Az idei évben a „Minden lélek
dicsérje az urat” címmel meghirdetett gyülekezeti versenyen az 1-2. osztályos
hittanosaink megnyerték a megyei fordulót és részt vettek a budapesti országos
döntőn, képviselve egyházközségünket és egyházmegyénket.       Gratulálunk!

Németh Laura
Kolnhofer Csenge
Novák Bence
Potyondi Borbála
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„A férfiak falkában élő állatok.” Ezt a megdöbbentő kije -
len tést  preston Gillham: Amit csak a férfiak tudnak című
könyvében olvashatjuk. A férfi felelőssége a családján kí -
vül az is, hogy közeli kapcsolatokat építsen ki más férfi -
ak kal, együtt álljanak, „harcoljanak” és dolgozzanak. A
fér fiak összetűznek, vitatkoznak, szócsatáznak, vetélked-
nek, aztán megbékélve, kart-karba öltve függenek
egymástól és együtt dolgoznak, szükségük van egymás
társaságára.  Az elszigetelt, magányos férfi megkeseredet-
té válik és önértékelési zavarokkal küzd, a kísértések
áldo zatává válhat.

Ezekből a felismerésekből érezhettek meg valamit azok
a kőszegi evangélikus férfiak, akik tizenketten, 2011. de -
cem ber 16-án összeültek a gyülekezeti teremben és hiva-
talosan megalakították a Kőszegi Evangélikus Férfi kört.
Azonban nem innen kell számítani történetünket.
Egyházközségünk tagjai mindig összetartó, tettre kész és
áldozatvállaló tagokból állt. Mikor szükség volt a temp -
lom körül, a Szeretetotthonban vagy rászorulók segíté -
sében a segítő kezekre, példaértékű volt az összefogás. Az
együtt végzett feladatokat mindig jó hangulatban, derűsen
és lelkesen végeztük. Barátságok, „szövetségek” köt tet -
tek. Megfogalmazódott az az igény, hogy az együtt tenni
akaró, együtt gondolkodó, „együgyű” férfiak rendsze -
resen, szervezett formában összejöjjenek. 

Az alakuló ülésen megállapodtunk működésünk alapve-
tő kérdéseiben. Belépési nyilatkozatot töltöttünk ki, alap-
szabályban határoztuk meg céljainkat, működési kere -
teinket, tisztviselőket (elnök, titkár, pénztáros, krónikás)
választottunk, tagdíj fizetését határoztuk el. 

Alapszabályunk szerint kiemelt feladatunk az egyház-
községben és a Szeretetotthonban felmerülő fizikai és
szer vezési feladatok végzése, a rászoruló gyülekezeti
tagok segítése, a kis gyülekezetek látogatása, illetve ki -
rán dulások, tartalmas együttlétek szervezése.

A havonta tartott összejövetelek azonos menetrend sze -
rint zajlanak. Központi szerepe van az áhitatnak és az ige -
olvasásnak. Az elnöki köszöntő és beszámoló után a tit kár
ismerteti az eltelt időszak elvégzett feladatait, valamint
közösen megbeszéljük az előttünk álló munká kat. Nem
maradhat el a névnaposok és a születés naposok köszön -
tése sem. Az idei évtől egyháztörténeti és egyházismereti
előadássorozatra kértük fel lelkészünket a különféle
vallásokról, felekezetekről. Végül egy pohár bor és harap-
nivaló mellett kötetlen beszélgetéssel zárjuk alkalmainkat.

Nagy örömünkre, az elmúlt gyűlésünkre elfogadta meg -
hí vásunkat Dr. Varga Gyöngyi, az Evangélikus Hittu do -
mányi Egyetem tanára, aki a zsidóságról tartott tartal mas
és érdekfeszítő előadást.

Az elmúlt mintegy másfél év aktívan, eseményekben
gaz dagon telt. A Szeretetotthonban szinte az összes spe -
ciá lis szakismeretet nem igénylő kétkezi munkát elvégez-
zük. Legyen az bútorszállítás, lakószoba berendezése,
kert rendezés. A pinkafeldi Evangélikus Diakóniai Otthon -
ból már két alkalommal szállítottunk Kőszegre adomány-
ba kapott korszerű ágyakat. Több alkalommal segítettünk
a beköltöztetésben, egyedülálló, segítségre szoruló lakó
részére.

A kőszegi temetőben nyugvó hajdani lelkészek sírjainak
állapotfelmérését elvégeztük, a sírok rendbetételére a
közel jövőben fogunk sort keríteni.

A templom és a templomkert rendben tartása is állandó
feladatot ad télen, nyáron. Sajnálatos, hogy az idei télvégi
vihar által a templomra dőlő fenyőfa miatt kármentesítést
kellett végeznünk. A templomi nagy karácsonyfa kivá -
gását, szállítását, beállítását és díszítését is mi vállaljuk.

Családtagjainkkal kiegészülve a Kiszsidányi leány gyü -
le kezetben jártunk, ahol megtöltve az imatermet részt
vettünk az istentiszteleten. Szívélyes fogadtatásban és
ven déglátásban részesültünk. A kórus tagjaival együtt
kép vi  seltük gyülekezetünket Németh Katalin lelkész -
avatásán Meszlenben.

Bakancsosan és kerékpárral túráztunk a Keresztkúton és
a Szulejmán kilátónál is. 

örömmel tettünk eleget Erdősi Attila, majd Fehér
róbert testvérünk meghívásának. Telkükön, a szabadban
családjaink társaságában tölthettünk kellemes órákat
terített asztal, illetve a gesztenyesütő mellett.

Egy életre szóló élményben volt részünk Tokaj-hegyal-
ján, ahol prácser Miklós és felesége, Erzsébet Asszony
páratlan vendégszeretetét élvezve bejártuk a Tokaji borvi-
déket és a Degenfeld birtokot. Megnéztük Sárospatak
történelmi nevezetességeit, jártunk Nyíregyházán. Lel -
készi vezetéssel megtekintettük a templomot. Megis mer -
kedtünk a Nyírteleki Cigánymisszió munkájával. A va -
sárnapi istentiszteleten Baranyay Csaba testvérünk hirdet-
te Isten igéjét. Hazafelé a Tokaj hegyről, a  tévétorony
mellől utoljára megcsodálva a tájat búcsúztunk ettől a
gyönyörű vidéktől.

Nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy Isten áldása van fér-
fikörünk működésén, hiszen a kezdeti lelkesedés nem
lankadt el. Tele vagyunk lelkesedéssel, ötletekkel és
tervekkel. Folyamatosan bővülő  taglétszámunk már
meghaladja a húsz főt. összetartásunk a hétköznapokban
is megmutatkozik, az utcán megállva megvitatjuk egy-
mással az élet dolgait, érdeklődünk a másik felől.

Szeretettel várjuk kereső, érdeklődő férfitársainkat.
Meggyőződésünk, hogy nálunk mindenki megtalálja a
helyét és értékes tagjává válik közösségünknek.

Hálát adunk Istennek, hogy az ő nevében és áldásával
együtt végezhetjük munkánkat. Igyekezünk megfelelni a
Férfikör által választott Szentírási igének:

„Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak,
legyetek erősek! Minden dolgotok szeretetben menjen
végbe!” (1Kor 16,13-14)                      Schwahofer Péter

Kőszegi Evangélikus Férfikör
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Konfirmáció 2013.
2013. április 7-én, Húsvét utáni első
va sárnap tartottuk a konfirmációi és
aranykonfirmációi ünnepet gyüleke -
ze tünkben. Idén nyolc fiatal konfir-
mációjára került sor, akik ezen a va -
sár napon tettek vallást hitükről és ré -
szesül tek először az úrvacsora
kegyel mében:

Csánits Gréta Sára, Derdák Evelin,
Fehér Olivér, Máté Luca, Neválovits
richárd, Pádár Viktória, Pongrácz
Luca, Wilkins András Michael 

Az 1963-ban konfirmáltak közül
tizenheten vettek részt az 50. jubi le -
umi alkal mon:

Csergő Endréné Snápor Ilona,
Erdősi Attila, Hargitai Edit,
Holécziusz Eszter, Kosztra András,
Kovács Péterné Hargitai Irma,
Lágler Lajos, Németh Ferencné
Wetler Erzsébet, Németh László,
Németh Sándorné Kober Erzsébet,
Stokker Ferencné Schwahofer Ilona,
Szekszárdi Péter, Szabó Kálmánné
Lágler Erzsébet, Tóth Istvánné
Schwahofer Ildikó, Unger Lászlóné
Lágler Valéria, Weinberger Károly,
Wetler László

Megerősödés

Uram Istenem!
Amikor én konfirmáltam, valahogy minden olyan egyszerű
volt.  

Hagyomány, engedelmesség, tisztelet…
Természetes volt, hogy én is részt vegyek a konfirmáción.
Mindez persze nem a saját döntésem volt. Engem is a szü -

leim küldtek. Bár nem emlékszem túl sok mindenre a tanul -
takból, mégis az volt az az időszak, amikor először éreztem
meg, hogy az ige hozzám személyesen is szól, hogy engem is
hiányol a lelkész, ha nem vagyok ott az istentiszteleten. Azt
is jó volt átélni, hogy nem vagyok egyedül, sem örömteli
rácsodálkozásaimban, sem bizonytalanságomban. Nagyon
sokat kaptam. Ezt kívántam a gyermekeknek is, amikor
ősszel szóba került a konfirmáció.

Először akkor ijedtem meg, amikor a gyermekem tilta -
kozni kezdett. Őt is elérték a furcsa áramlatok? – tettem fel
a kérdést. Hiszen én tényleg csak jót akartam. Arra gondol-
tam, hogy amit én nem tudtam elmagyarázni, azt ott majd
megtudhatja. Tudom, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki-
nek nehéz a hitéről beszélni a gyermekének. Az erőfeszítésem
végül mégis csak célba ért.

Jelentkezett.

Furcsa módon most mégis sokkal nyugtalanabb vagyok.
Annak kifejezetten örültem, hogy az utóbbi időben már szí -
vesen ment az órákra. Az arcán is láttam a lelkesedést.
Gondoltam, jó közösségre talált.

De valamelyik este szemrehányó kérdéseket intézett hozzám:
Otthon miért nem imádkozunk közösen? Miért nem

olvassuk a Bibliát? Miért vannak hangos szóváltások
közöttünk?

Váratlanul értek ezek a kérdések.
Valamit rosszul tettem? Nem vagyok elég keresztyén a

gyermekemnek? Ez a szemrehányás jelentené a gyermekem
megerősödését?

Ez a konfirmáció?
Uram Istenem!  Hamarosan itt lesz a konfirmációi

ünnepség. Itt lesz az egész rokonság. Nagyon szeretném és
kérem, hogy a gyermekem abban erősödjön meg, amit te
kínálsz és kérsz tőle. Te tudod, hogy mire van szüksége. De
tudod azt is, hogy nekem mire van szükségem. Erősíts meg
engem is, hogy ha kell, tudjak változtatni az életviteleimen
és szokásaimon, vagy ha jó úton vagyok, adj több türelmet
és nyugalmat.

Erősíts meg bennünket együtt! 

Részlet a Gyülekezetpedagógia füzetek 
Szabó Lajos (szerk.) Kezed rajtunk c. kötetből 
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ÁLLANdó GYüLEKEZETI ALKALMAINK
2013. őszétől (Egyes hétközi alkalmak időpontja változhat.)

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 (6. o.)
16.00 Konfirmációi óra

PÉNTEK 17.00 Férfikör (a hónap 2. hetén)
17.00 Mária-Márta kör (alkalomszerűen)
19.00 Ifjúsági óra

Gyülekezeti események
2013. első felében

• Január 13-án volt a kiszsidányi kiszállás. Német majd
magyar nyelvű istentiszteleteket tartottunk az imaházban.
• Január 18-án a bibliai játszóházban farsangi alkalmat
tartottunk. 
• Január 20. és 27. között tartottuk Kőszegen az öku -
menikus imahetet. Először a Jézus szíve plébá nia temp -
lomban protestáns igehirdetők, majd az evangélikus temp -
lomban római katolikus igehirdetők szolgálatával voltunk
együtt. pénteken este ökumenikus ifjúsági istentiszteletet
tartottunk, amely után közös ifjúsági alkalom volt a zrínyi
utcai gyülekezeti házban. 
• Február 6-án délután volt a szeretetotthon farsangi al -
kalma.
• Február 16-án, szombaton volt a Szélrózsa utótalálkozó
Budapesten, a Fasori Gimnáziumban, melyen gyüle keze -
tünk teológusai is szolgáltak.
• Február 24-i vasárnap a Kőszegi Evangélikus Egyház -
község közgyűlése elfogadta a gyülekezet 2012. évi zár -
számadását és a 2013. évi költségvetését, valamint a Bé -
kesség Háza Alapítvány beszámolóját, illetve a lelkészi
jelentést. 
• Február-március hónapban szerdánként böjti áhítatra
invitáltunk gyülekezetünk tagjait. A sorozatba illeszke -
dően február 27-én taizei áhítatot, március 6-án német
nyelvű istentiszteletet tartottunk.
• Február 28-án volt az idei hittanverseny első fordulója.
Az Árpád-házi iskolában tartottuk az Országos Evangéli -
kus Hittanverseny kőszegi háziversenyét.
• Március 1-3-i hétvégén konfirmációi táborban voltunk
a szombathelyi gyülekezettel közösen a balatonszárszói
Evan gélikus Konferencia- és Missziói Otthonban.
• Március 21-én Kiszsidányban,virágvasárnap pedig a csa -
ládi istentisztelet keretében került bemutatásra az a pas-
siójáték, amellyel az 5-6. osztályos hittanosok, valamint 
a gyermekénekkar tagjai készültek az idei évben.
• Március 22-i ifis teaházban vendégünk volt a Ham -
berger együttes. 
• Március 23-án az Országos Evangélikus Hittanverseny
egyházmegyei fordulóján Szombathelyen, illetve az egy-
házi iskolák versenyén Sopronban vettek részt gyüleke ze -
tünk hittanosai.
• Április 6-án, szombaton Kerületi Ifjúsági Nap volt
Szombathelyen, melyen ifjúságunk csoportja is szolgála-
tot vállalt.
• Április 7-én tartottuk a konfirmációi ünnepi istentiszte -
letet templomunkban. 
• Április 14-én szupplikáció volt gyülekezetünkben. Ezen
a vasárnapon a kőszegi és a kiszsidányi istentiszteleteken
Kovács Kata V. évfolyamos teológiai hallgató hirdette
Isten igéjét. 
• Április 19-én az ifis teaház színpadán a Gábriel együt -
tes lépett fel Bonyhádról.
• Április 27-én volt Országos Evangélikus Hittanverseny
döntője Budapesten, melyen gyülekezetünk első-másodi -
ko sai vettek részt.
• Május 5-én jazz-istentiszteletre került sor a családi isten-
tisztelet keretében. Vendégünk volt a MONAMO jazz trió,
igét hirdetett Aradi György Budapest-Fasori lelkész. 

• Május 11-én Egyházkerületi Missziói Napon vett részt
gyülekezetünk kilenc fős csoportja Beleden. 
• Pünkösdvasárnap az istentiszteletek előtt és után
Berényi Sándor festőművész képeit tekinthettük meg a
Szeretetotthon kapuszínében berendezett kiállításon.

Elõttünk álló események

CSEH KórUS HANGVErSENYE
Május 31-én pénteken 19 órától egy cseh diákkórus ad
hangversenyt templomunkban.

ISTENTISZTELETI SZoLGÁLAT
A június 2-i 9 órai istentiszteleten Dr. Szabó Lajos
az Evan gélikus Hittudományi Egyetem rektora hirdeti
Isten igéjét templomunkban.

TANÉVZÁró ISTENTISZTELET
2013. június 9-én 9 órától tartjuk az idei tanévzáró isten-
tiszteletet templomunkban.
A tanévnyitó istentisztelet szeptember 8-án lesz.

FINN KórUS MIKKELIBŐL
október 19. és 22. között finn vendégeink lesznek
testvérgyülekezetünkből. A FERMAATTI kórus ad kon-
certet templomunkban és énekelnek a 20-i vasárnapi
istentiszteleten. 

GYÜLEKEZETI TÁBORAINK

HITTANHÉT – június 17-21. Kőszegen
CSALÁdoS TÁBor – június 27-30. Gyenesdiáson

IFIS TÁBor – július 28-31. Gyenesdiáson
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M e g j e l e n t
a Vasi Evangélikus Egyházmegyét 

bemutató színes kiadvány. Megvásárolható
600 Ft-os áron a Vasi Hálaadó Nap helyszí-

nén, illetve később iratterjesztésünkben. 
Szeretettel ajánljuk Testvéreink figyelmébe!

Felnőtt konFirmációFelnőtt konFirmáció

ősszel újra indítunk konfirmációi felkészítést
mind azoknak, akik felnőttként szeretnének meg -
keresztelkedni, illetve annak idején valamiért
elmaradt a konfirmációjuk. 
Érdeklődni és jelentkezni lehet a lelkészi hivatal-
ban személyesen, 

a 94 361-145-ös telefonszámon, 
illetve a koszeg.lutheran.hu e-mail címen. 

Szeretettel várjuk jelentkezésüket!


