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Ezazősikarácsonyiköszöntőígypróbáljaszavakbaön-
tenimindazt,amiemberiésszelazünnepbőlmegérthető.
Mimaiak azóta is csak ezt a gondolatot fűzzük tovább:
karácsonyaszeretetünnepe.
Nemvalami egyszeri, két-háromnapig tartó szereteté,

hanemaszeretetszületéséé.Annakaszeretetnekaszüle-
téséé, amelyet többmintkétezer évóta tapasztalhatunk.
Annaka szeretetnekazünnepe, amelynem fogyatkozik
meg,nemhalványulel,nemtörikmeg.Annakaszeretet-
nekünnepe,amitnemtudmegrontanisemmilyengiccses
kirakat,nemtudeltörölnisemmilyenüzletpolitika.Annak
a szeretetnek ünnepe, ami túl van tér és idő korlátján.
Annakaszeretetnekünnepe,amelyiknemcsakazártatlan
szeműgyermekeké,hanemamegfáradt,magukramaradt
öregeké. Nem csak azoké, akikre építenek a bevásárló-
központok,hanemazokéiis,akikkoldusszemekkel,gyer-
mekeikkel együtt csak bámulják a roskadozó pultokat.
Nemcsakazoké,akikazünnepiasztalmellettmeghitthan-
gulatban,tisztaszívveléneklikaCsendeséjt,hanemazoké
isakikolajszagúkonyhájukbanpiszkosruhábankarácsony
estéjéniscsakmaguknaksütikakrumplisfánkot.
Mert a karácsony mindenkié. Nem lehet kisajátítani.

ApogánymágusokBetlehembeérkezésénél semmi sem
mutatja ezt jobban. Karácsonyt mindenki ünnepelhet.
Aszegénypásztorokörvendezésénélmisemmutatjaezt
jobban.Karácsonyüzenetemindenkitelérhet,mindenkit
megörvendeztethet.
Karácsonykor a szeretet születését ünnepeljük.A sze-

retet nem érzelem, hanem személy.A szeretet az Isten.
Karácsonynememlékezés,hanemújraélése,újramegta-

pasztalása,és tudatosításaannak,hogya történelemegy
pontján történtvalami,amigyökerébenmegváltoztattaa
világsorsát,sbenneamisorsunkat.Történtvalami,ami
utánnemélhetmárúgyazember,mintelőtte.Történtva-
lami, amelynekkövetkeztében fényáradt a sötétbenbo-
torkálókútjára,megbecsülttéváltakakitaszítottak,áldást
kaptakapogányok.
Megvetettpásztornépek,lenézettnázáretiácsmester,is-

tállószagbangyermeketvilágrahozóanya,pogánymágu-
sok…Mind-mindolyanok,akiknekmegfordultazéletük
abetlehemiéjszakacsendjében.
Többmintkétezeréve,akitcsakelérabetlehemiéjsza-

kaüzenete,annakmegváltozikazélete.Reménysége,bi-
zodalmavan,haaholnapranéz.Aznemadjafelaharcot,
merttudja,hogyalegsötétebbéjszakábanisragyoghatfel
fény.Hogyasokszorkeserűséggel,bűnnel,szennyel,hiá-
bavalósággalteliélet,mégiscsakegyértelmesküzdelem.
Karácsonykor a gyümölcstermő szeretetet ünnepeljük.

Nemnyomtalanazünnep.Átformálmindent,amivelcsak
kapcsolatbakerül.Nemnéhányórásünnepetkapunk,ha-
nemennélsokkaltöbbet.Aharcoshétköznapokba,amin-
dennapokszürkeségébehozzaabékességet,afényt,aszínt.
Ezértakkorünnepelünkjól,haünneplésünkgyümölcsöt

teremmajdahétköznapokban.
Legyünk2013karácsonyánmindnyájanrészeseiennek

a gyümölcstermő Szeretetnek, hogy az új esztendőben
majdtudjunkmibőladni.Hogytudjukabékességetmun-
kálniaharcmezőkön,ésavirágokatújraültetniakiégett
földeken!Mert„újhit,újreménységszállottaszívekbe,
lelkibékességésáldásahívekre.”B. Rohn Erzsébet 

Új hit, új reménység száll a szívekbe…
„Az ég ölelkezett akkor a földdel. 
Az egy igaz Isten az emberiséggel.
Új hit, új reménység szállott a szívekbe,
Lelki békesség és áldás a hívekre”
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Legutóbb két éve olvashattunk a kőszegi evangélikus
gyülekezetkórusárólelaphasábjain.2011.december18-
ánugyanisduplaünnepünkvolt:kórusunkmegalakulásá-
nak tízedik, vezető karnagyunk,Cs. Szász Judit kántori
szolgálatának pedig huszadik évfordulóját ünnepeltük.
Akkori írásombanazalakulástóleltelt10éveseményeit
foglaltamössze,ezúttalpedigazazótatörténtesemények-
rőlésajelenrőlszeretnékbeszámolni.
Négyszólamúvegyeskarunklétszámajelenleghuszon-

kétfő.Különösenisaférfiszólamokerősítésrevágynak.
Örömmelhívjukésvárjukazénekelniszeretőtestvéreket
közösségünkbe–ésnemcsakaférfiszólamokba!Munka-
rendünk a tanévhez igazodik, tehát a nyári szünet után
szeptembertől júniusközepéig tartunk rendszerespróbá-
kat. Szerdánként este fél héttől fél nyolcig vagyunk
együtt.Abevezetőgyülekezetiénekeléneklése,abeének-
lésésimádságutánasoronkövetkezőszolgálatrakészül-
vénáltalábanamármegtanultkórusműveketgyakoroljuk,
vagyegy-egyújdarabottanulunkrepertoárunkbővítésé-
re. Kedves szokássá vált, hogy a névnaposokat közös
énekkelköszöntjükabeéneklésvégén.Apróbátegyzáró
gyülekezetiénekkelfejezzükbe.Próbáinkjóhangulatban
telnek.Kórusunkatanévnyitóésatanévzáróistentisztele-
tekmellettazegyháziesztendőünnepiistentiszteleteinis
énekkel dicsőíti azUrat.Az adventi időszakban a gyer-
tyagyújtásonésazistentiszteletialkalmakonkívülminden
évbenénekelünkaSzeretetotthonbanis.Azidőslakókés
az ott dolgozókörömének reményébenversekkel és ka-
marakórusunk énekeivel gazdagítjukműsorunkat.A ka-
marakórust négy kórustagunk és karnagyunk alkotja.
NekikköszönhetőenszoroskapcsolatotápolunkaKözép-
burgenlandi Magyar Kultúregyesület hagyományőrző
kórusával, akiknek karvezetője szintén Cs. Szász Judit,
említettnégykórustársunkpedigfolyamatosanerősítiaz
ottaniénekkartis.
IdénKiszsidánybanisszolgáltunkadventiestiáhítaton

énekekkel és felolvasásokkal. A másik nagy ünnepkör,
ahúsvétünnepialkalmaiközülkiemelnémahúsvétvasár-
naphajnaliistentiszteletekcsodálatoshangulatátésazazt
követőközösreggelizésélményét.Szinténszívetmelen-
getőérzésakonfirmációiistentiszteletekenvalószolgálat
öröme! Külön említem meg az ökumenikus alkalmakat
(a reformáció ünnepét, az ökumenikus imahét egy-egy
napjátésaPünkösdhétfőntartott„határátlépő”istentisz-
teleteket), amelyeken szintén rendszeresen felhangzik
kórusunkéneke.

A rendszeres szolgálatok mellett azonban minden
évbenvannakrendkívülialkalmainkis.Nemmindennapi
élmény volt tavaly a hatodéves szolgálata idején aktív
kórustársunk, Németh Katalin vizsga istentiszteletén
énekelni.Július14-énpedigMeszlenben,lelkésszéavatá-
sán örvendezhettünk együtt, ahol büszkén szállt ünnepi
énekünk.Szinténazelmúltévbenünnepelte50évesjubi-
leumátazeneiskola.Azünnepségekkeretébenkerültsor
azalapítóésnévadóBudakerGusztávemlékérerendezett
istentiszteletre templomunkban. Gyülekezetünk egykori
kántoratiszteletérekórusunkénekeazorgonakíséretmel-
letttrombitaszóvalbővült.Orgonántermészetesenkarna-
gyunk,mostanikántorunkkísért,akiazeneiskolajelenle-
giigazgatója.TrombitánpedigBalaton Igor,azeneiskola
tanára játszott. (A zeneiskola tanárai sokszor segítik és
egészítikkizenéskísérettelkórusunkénekét.)Azideielső
rendkívülialkalomraSzentháromságünnepénkerült sor,
aVasihálaadónapon,amikorasárvárivárudvarángyűl-
tekegybeamegyeevangélikusaiéskórusaik.Nagyöröm
voltszámunkraaszolgálatezenacsodálatosünnepiisten-
tiszteleten.Idénnyáronrendkívülipróbákatistartottunk,
ugyanis Kapolcsról felkérés érkezett, hogy énekeljünk
aMűvészetekVölgyeFesztiválonazEvangéliumiMűhely
programjában.Július31-éndélutánszolgáltunkazevan-
gélikustemplombanegyfélórásműsorral.Akórusművek
mellettáhítat,ige-ésversolvasás,imádsághangzottakel,
valamint Bánó Mátyás gyönyörű orgonajátéka csendült
fel.A tanévzáró istentisztelet után kórusunk rendszerint
félnaposévzárótúrátszervezaközelbe.Továbbifantasz-
tikusközösségépítőalkalmakanyárikóruskirándulások,
amelyeket a hét végére és több naposra szervezünk.Az
adottvidékenélőevangélikustestvérekistentiszteleténis
énekszóval szolgálunk ilyenkor.Tavaly július27. és29.
közöttAcsád,Meszlen,Söptevoltakállomásaink,és29-
énszolgáltkórusunkMeszlenbenavasárnapiistentiszte-
leten.Amostanitanévelejepedigkétörömtelitalálkozót
ishozottszámunkra.Szeptember26-ánabékéscsabaievan-
gélikusgyülekezetvegyeskarátláttukvendégül,október
20-ánpedigfinntestvérgyülekezetünkből,Mikkelibőlér-
kezetthozzánkaFermaattigospelkórus.Vendéglátásukjó
alkalomvoltatestvérkapcsolatokápolására,elmélyítésére.
Beszámolómvégéreérvénnemmaradtmás,mintIsten

áldásátkérnitovábbiszolgálatainkra,ésismételtenhívo-
gatni az énekelni szerető híveket sorainkba. Szeretettel
várjuk leendő kórustársainkat! Mindenkinek békés,
szeretetteljes,Istentőláldottkarácsonyiünnepeketésbol-
dogújesztendőtkívánokakórustagoknevében!

Kissné Rentkó Zsuzsanna, a kórus titkára

Jó dolog dicsérni az Urat,
és éneket mondani a Te

nevednek, óh Felséges! Zsolt92,2

Az énekkar tagjai a kapolcsi evangélikus templom előtt 
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2013. november8-án, pénteken este
ismét teaházi alkalomnak adott
otthontgyülekezetiházunk.Aszínpa-
donmostazEvangélikusHittudomá-
nyiEgyetemen alakult formáció – a
KÖZELzenekar – játszott,melyben
három kőszegi kötődésű fiatal is
muzsikál: Baranyay Bence basszus-
gitáron, Szidoly Roland gitáron,
Wölfel Mihály pedigklarinéton.
A fiatalok fergeteges koncertet

adtak a helybelieken kívül büki,
szombathelyi és bobai fiatalokból is
állónépeshallgatóságelőtt.

A KÖZEL együttes a teaházban 

Szeretem az Ószövetség egy sokakat megmosolyogtató
történetét, ahol bármilyen furcsán is hangzik: nemmás,
mint egy szamár játsza a főszerepet. Bálám szamaráról
vanszó.Arrólaszamárról,akimegmakacsoltamagát,és
ígyállítottamega rosszútra tértpogányprófétát.Ezzel
a megtorpanásával akadályozta meg, hogy Bálámmeg-
átkozzaIzraelnépét.
Nemakármilyen „felelőtlenség”volt Istentől az, hogy

üzenetétnemmásra,mintegyszamárrabízzará.Istenjó
humorérzékérőltanúskodikmindez.Arról,hogymégegy
szamárislehetIstenmunkatársa.
ésperszehakomolyantovábbvisszükeztagondolatot,

akkor valóban el kell gondolkoznunk azon, hogy Isten
nemcsakBálámszamaránálcselekedett„felelőtlenül”,de
valójábanakkoris,amikorazevangéliumhirdetésétránk,
emberekrebízta.
Kálvin hangsúlyozza ezt, amikor azt írja, hogy „az

angyalokraisrábízhattavolnaIstenazevangéliumhirde-
tését,deőúgydöntött,hogyránk,emberekrebízzaezta
hallatlankiváltságot”.
és persze hozzátehetjük mindehhez, hogy ezzel azt a

hallatlanul nagy kockázatot is vállalta, ami abból ered,
hogy mi emberek – az Isten választott eszközei – nem
mindig szóljuk aző szavát.Megfeledkezünk róla, vagy
egyszerűennemvesszükkomolyanküldetésünket.
Van egy szép legenda, amely megható módon beszél

minderről:„EszerintJézusföldiéletevégén,amikormár
mindentelvégzettebbenavilágban,ésfelmentamenny-
be,szenvedésénekéskereszthalálánaksebeilátszottakaz
őtestén.Angyalokvettékkörülőt,ésafőangyal,Gábriel
megkérdeztetőle:
–Tudja-eminden ember, hogy szereted őket, és hogy

mennyitszenvedtélértük?
Jézusválaszaígyhangzott:

–Nemtudják.CsaknéhányembertudjaPalesztinában.
–Demittettélazért,hogymegtudják?–folytattaGáb-

riel.
– Kiválasztottam néhány embert, és megbíztam őket,

hogymondjákelmásoknakisazt,amitláttakéstapasztal-
tak,hogyígyterjedjenazevangéliumavilágon.
Gábrielgondolkodóbaesett,ésmivel tisztábanvoltaz

emberek gyengeségével és megbízhatatlanságával, ezt
mondtaJézusnak:
–Uram,nemgondoltálarra,hogymileszakkor,haPé-

ter, Jakab, János és a többiek, akiket kiválasztottál erre
anagyfeladatra,belefáradnakmindebbe?Mileszakkor,
amikorazutánukjövőkelfelejtikazegészet?Mileszak-
kor, amikor az idő múlásával senki sem fog emlékezni
már a te szeretetedre és szenvedésedre?Nem lenne cél-
szerűmegváltoztatni tervedet, ésvalahogymásként ren-
dezniadolgot?
Jézusvégsőválaszaatörténetszerintígyhangzott:
–Nemváltoztatommegtervemet,megbízombennük!”

Ezzel a hallatlan nagy örömhírrel indulhatunk az új-
esztendőben:Isten munkatársai vagyunk! őelfogad,meg-
bízik bennünk, feladattal bíz meg bennünket, aminek
elvégzéséhezerőtisadnekünk.
Nagyon jó, hogy egyre többen vállalnak aktív szolgá-

latot gyülekezetünkben akár a FéRFIKÖR, akár aMÁRIA-
MÁRTA körmunkájábabekapcsolódva,vagymásmódon
segítveaközösségéletét.
BátorítsonbennünketPálapostolszava,hogymegtalál-

juk helyünket és feladatunkat az ő egyházában. Ehhez
adjanekünkIstenerejétazújesztendőbenis!

Baranyay Csaba

Isten munkatársai vagyunk!
– bátorító üzenet az újévre 



4 SZEGLETKO’’’’ 2013. Karácsony44 SZEGLETKO’’’’

Kifestették a gyülekezeti házat a férfikör tagjai

Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot
szer  zett nekem és szívbeli örömöt. (Jer15,16)Ezazige-
szakasz hangzott október egyik vasárnapján igehirdetési
alapigeként templomunkban. Jó felkészítést kaptunk eh-
hezazigéhezabbanahónapban,ugyanisazelőzőhétvé-
gén finnországi testvérgyülekezetünk gospel kórusa
vendégeskedett nálunk. A kórus harminc éve alakult
Mikkeliben.Azalapítótagoktöbbszöriselmondtákma-
gukról,hogy ifjúságikóruskéntkezdték, amibőlmára is

megmaradtafiataloslendületazamúgytöbbnyugdíjastis
megmozgatókórusszámára.Sajátbevallásukszerintazért
is tudtákmegőrizniafiatalos lendületet,hiszena27fős
csoportbólsokanjártakvalamilyenkülmisszióiszolgálat-
ban,legtöbbenAfrikában,ésonnanhoztákalelkesedést,
az istendicséret szívbéli örömöt adó jó ízét. Persze jó
vezetőisszükségesegyilyenkórusösszetartásához,akit
Johanna Tähkäpää személyében talált meg a kórus.
Johanna pedig férjétArit hoztamagával a kőszegi útra,
aki egészen professzionális műsorvezetőként szólította
megahallgatóságotolyanhangulatotteremtve,aholvaló-
banátélhettükafentijeremiásimondatvalóságát.
AFermaattivoltazelsőtestvérgyülekezeticsoportKő-

szegenazóta,amiótaMikkelibenlétrejöttanagyMikkeli

dómtemplomi egyházközség a három városi és három
város környéki gyülekezet összevonásával. Így jelenleg
ugyanazafinntestvérgyülekezeteabékéscsabaievangéli-
kusoknak, mint kőszegi gyülekezetünknek. Az új – 46
ezer lelketszámláló„megagyülekezet”számáramégsem
jelent problémát a kapcsolattartás a régi békéscsabai
(Mikkeli és Békéscsaba testvérvárosok is egyben) és
acsupánnyolcévesmúltravisszatekintőAlpok-aljánélő
kőszegitestvérekkel.Amostaniútlegalábbiserrőltanús-

kodott,hiszenazénekkartelkísérteazösszevont
gyülekezet vezető lelkészeJuha Palm dómpré-
postis,akiigehirdetésselszolgálttemplomunk-
ban,aholakórusaliturgiában,valamintazúrva-
csoravételalatténekelt.Akórussoraibanottvolt
Risto Nieminen ny.lelkészésfeleségeis.Anégy-
napos kőszegi itt tartózkodásuk idején hét
szolgálatotvállaltak finn testvéreink.énekeltek
aváros főterén felállított színpadon azOrsolya
napi vásár forgatagában, keresztelői-családi
istentiszteleten,azevangélikusszakközépiskola
reggeli áhítatán, szeretetotthonunkban, sőtmég
asopronikollégisták isélvezhettékaz„ifjúsági
kórus”lendületesénekétestiáhítatukkeretében.
Kiszsidánybankevéslettvolnaahelyakicsiny
imaházban,ígyahorvátzsidányikatolikustemp-
lombanadott koncertet a kórus.Ahorvát kato-
likusok és nyitott szívű plébánosuk igen nagy

szeretettelfogadtákazénekkartésanépeshallgatóságot
Kőszegről,Kiszsidányból és a környékről.Az Istent di-
csérő énekek és a kórus felszabadult, örömteli előadás-
módja valóban megvidámította szívünket, és újabb bi-
zonyságátkaptukannak,hogyahűvösnekgondoltfinnek-
tőlsokatkaphatunk.ésnemcsupánazajándékbakapott
egészentavasziasőszi időjárás tettemindeztvelünk,ha-
nematalálkozásöröme,Istenigéjénekközöshallgatása.
Köszönjükgyülekezetünksoktagjánaksegítségét,akik

avendéglátásban,aszállításban,anyagiáldozataikkalés
idejüketodaszánvasegítettek,hogyfinntestvéreinkszá-
máraisörömteliélménymaradjonezaKőszegentöltött
néhánynap!SoliDeoGloria!

BCs

Vendégünk volt a Fermaatti kórus Mikkeliből

Minthamostlettvolna,pedigimmárhét
évteltelazóta,hogy2006októberében
birtokba vehettük a Zrínyi utcai új
gyülekezetiházat.
Igensokprogramhelyszíneezazépü-

let, amelyenugyanakkor látszottakmár
a használat egyértelmű jelei. Ezért
augusztusban a férfikör tagjai Jahn
Gusztáv vezetésévelésszakmaiirányítá-
samellett kifestették a gyülekezeti ház
termeit,illetveazelőteret.Ígyazépület
megszépülve várhatta az új gyülekezeti
munkaévkülönböző alkalmaira érkező-
ket.
Köszönjükasegítőkszolgálatát!
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Elérkezett a nap, amit annyira nem
vártunk:azifistábor.Táborelőttinap
nagy kínnal pakoltunk be bőrönd-
jeinkbe és izgatottan aludtunk el,
hogymilyen lesz a holnap.Másnap
délutánmármentünkisavasútmeg-
állóhoz.Amikormegérkeztünk,már
mindenki ott volt. Elbúcsúztunk
szüleinktőlésmárindulhattunkis.
A vonaton sok új arcot fedeztünk

fel.Mindenkiigyekezettablakhozül-
ni,merttikkasztómelegvolt.
Ahosszúútutánvégremegérkez-

tünkatáborhelyre,ésleraktukacuc-
cainkat. Körülnéztünk,megnéztük a
szobákatésfelderítettükakörnyéket.
Egyszobábanötenvoltunk.
Sokannemismertükegymást,ezért

tartottunk egy úgynevezett bemutat-
kozósnapot.Viccesfeladatokközben
ismertükmegegymásszemélyiségét.
Márakkorsejtettük,hogyahétjónak
ígérkezik.Ezekutánlementünkako-
sárlabda pályára, ahol meglepetés
vártránk:szivacsokésvödrökhever-
tekaföldön.Ekkormárbiztosantud-

tuk, hogy nem maradunk szárazon.
Feladatunkazvolt, hogya szemben
állókvödrébedobjunk szivacsot.Ez
bizonyszámunkrabalulsültel,mert
afiúknemvicceltek,ésalányokfe-
jéreöntöttékamaradékvizet.Ezután
bementünkmegszárítkozniéskészü-
lődniavacsorához.
E hosszú és vidám éjszaka után

areggelitornakészkínszenvedésnek
tűnt.Ezenanapon isnagyonmeleg
volt, és végre lementünk aBalaton-
hoz,ahol rengeteget fürödtünk,meg
sokatugráltunkavízbe.Atáborhely-
re fáradtanéséhesen tértünkvissza,
ezért közvetlenül vacsora után el is
mentünkaludni.Atöbbinapisnagy-
jábólugyanígyzajlott,csakmás-más
izgalmas és szórakoztató feladattal.
Utolsó nap aztán a tábortűz mellett
meséltük el egymásnak legjobb
élményeinket.
Az egészet összefoglalva nagyon

örülünk, hogy elmentünk a táborba,
merteszméletlenjóléreztükmagun-
katéssokújarcotismertünkésked-
veltünk meg. Nem számítottunk rá,
hogyennyirejólesz,reméljük,jövő-
reisleszilyen!

Szilas Dorka és Horváth Tamara 

Ifis tábor Gyenesen

finntestvéregyházmegyénkespereseMattiTolvanenisitt
voltegycsoporttal,akikabükigyülekezetvendégeiként
színesítették az ünnepi gyülekezetet.A közös ebéd után
kulturális, zenei és sportprogramok váltották egymást a
színpadon, a várban, illetve a külső udvaron felállított
sátrakban,úgyahogyanaztazelőzőalkalmakkorismeg-
szoktukmár.

Ajubileumapropójánkétkülönöseseményiscsatlako-
zott az idei ünnephez.Az egyik a hely adta lehetőség,
hogyasárváriNádasdy-vármúzeumábanegyfélévenát
megtekinthetőkiállítást szervezettegyházmegyénkésaz
EvangélikusOrszágosMúzeum a helyiNádasdyMúze-
ummal karöltve. Ez a kiállítás szeptember végéig volt
megtekinthető,melyetmiismegnéztünkkülönishittanos
illetvebibliaóraicsoportjainkkalegyüttanyáriilletveőszi
időszakban.Amásikegykézzelfogható,maradandóem-

VELETEK VAGYOK
EgyházmegyénkünnepeSárváron
2007májusábangyülekezetünkadottotthontazelsőVasi
HálaadóNapnak.Eztkövetőenszületettmegazazelhatá-
rozás, hogy minden második évben a Gusztáv Adolf
Segélyvasárnapjánegybizonyoshelyrehívjukösszeegy-
házmegyénk népét, amikor csak ott tartunk istentiszte-
letet.Nagyélménytjelentezakétéventemegtartottalka-
lom, melyen Kőszeg után Celldömölkön, Répcelakon,
majdpedigidénSárváronkerültsor.
AzideiévbenkülönösaktualitástadottaVasiHálaadó

Napnak,hogyazelsővasievangélikusegyházmegyeaKe-
menesaljai EvangélikusEgyházmegye 410 évvel ezelőtt
alakult. A helyválasztás ezért is esett Sárvárra, hiszen
evangélikusgyökereink is idekötnekbennünket.Sárvár
ugyanisnemcsupánVasmegye,deazegészmagyarevan-
gélikusságbölcsőjeisegyben,aholelkészítetteSylvester
JánosazÚjszövetségelsőmagyarfordítását.
A várudvaron felállított rendezvénysátorban ünnepi

istentiszteletenadhattunkhálátatöbbévszázadosmúltért,
és jelenért,hogyIstenvelünkvolt,és ígéreteszerintve-
lünk ismarad. Erről beszélt az igehirdető,Gáncs Péter
elnök-püspök a zsúfolásig megtelt rendezvénysátorban.
Ezzelpárhuzamosanalegkisebbekcsaládiistentiszteleten
vettek részt,melyetakétkőszegi lelkésznőBaranyayné
Rohn Erzsébet ésZsóri-Ments Orsolya iskolalelkészszer-
veztek,aholhittanosainkisszolgáltak.Akétistentisztele-
ten kb. 1300-an vettek részt kicsik és idősebbek, közös
kórus és az egyházmegye lelkészei szolgáltak, sőt még
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ÁLLANdó GYüLEKEZETI ALKALMAINK

VASÁRNAP 9.00 Istentisztelet 
(ünnepnaponésmindenhónapelső
vasárnapjánúrvacsoraiistentisztelet)

10.30 Családi istentisztelet (tanévben)
Acsaládiistentiszteleteket
agyülekezetiterembentartjuk.

KEdd 16.00 Gyülekezeti bibliaóra
SZERdA 15.00 Bibliai játszóház 

(mindenhónapelsőhetében)
18.00 Német nyelvű istentisztelet 

(mindenhónapelsőszerdáján)
18.30 Kóruspróba

CSüTÖRTÖK 10.30 Baba-mama kör (minden2.héten)
15.00 Konfirmációi előkészítő 
16.00 Konfirmációi óra

PÉNTEK 17.00 Férfikör (ahónapmásodikpéntekjén)
17.00 Mária-Márta kör

(megbeszélésszerintipénteken)
19.00 Ifjúsági alkalom (megbeszélésszerint

–részletesprogramahonlapon)

Anyakönyvi bejegyzések a 2013. évben

AKERESZTSéGSZENTSéGéBENRéSZESüLTEK:
1. ImreRéka
2. KalásziNóra
3. BaloghKrisztián
4. KranczAlexa
5. MárkusLuca
6. MárkusMáté
7. KatonaZalánGábor
8. SimonPankaBella
9. ÁbrahámÁronDániel
10. BokányiÁdám
11. RókaLiza

…HÁZASSÁGUKRAISTENÁLDÁSÁTKéRTéK:
1. TóthMartinésNagyNóra
2. BiróczkiPéterésKrugMária
(ökumenikusesküvőaJézusszívetemplomban)

3. RókaCsabaésSzukicsKitti
4. FüziBalázsésFülöpZita
5. KampitsBalázsésLakicsHajnalka
6. SchwahoferSzilárdésKövesdiIldikó
7. TordaJózsefIstvánésSchabasserIngrid

…A FELTÁMADÁS REMéNySéGéBEN BÚCSÚZ-
TUNKTőLüK:
1. BögösGáborLászló(78éves)
2. DraskovitsIstvánnéTakácsMatild(73éves)
3. SnáporIstván(57éves)
4. MázsaVendelnéTóthRozália(90éves)
5. HaramiaKálmán(65éves)
6. PongráczJános(75éves)
7. BónyaLászló(77éves)
8. VágvölgyiAntalnéNémethMária(82éves)
9. PetrovicsLajosnéSzabóMária(81éves)
10. PetrovicsMiklós(53éves)
11. SzabóZsigmondnéVágvölgyiMária(61éves)
12. KoczorFrigyesnéKárpátiMária(67éves)
13. MohrJános(81éves)
14. DanczaJánosnéSzigetiIlona(77éves)
15. RádlGusztáv(92éves,Kiszsidány)
16. MihácsiJános(77éves)
17. VinczeSándornéLáglerVilma(53éves,Kiszsidány)
18. SchmuckFerencnéKarnerErzsébet(82éves)
19. BiegnerEdénéMaitzLujza(82éves)
20. PreiszMiklósJános(83éves)
21. FellegiJánosnéHodRozália(80éves)
22. GérnyiIstvánTibor(64éves)
23. WächterRoland(81éves)
24. BódisDezsőnéTiszaiéva(81éves)
25. Dr.SchrottGéza(73éves)
26. KornerViktorAndrás(58éves)
27. FarkasGyula(57éves)
28. StokkerFerencné,SchwahoferIlona(63éves)

„Hála legyen Néked mindenért, hétköznapi ünnepért, tár-
sakért, csendekért, hála mindenkiért!” (Újének112)

Köszönjük mindazok segítségét, 
akik adójuk 1 százalékának  felajánlásával segítik 

egyházunkat, illetve a gyülekeze tünk ben és
szeretetott honunkban folyó munkát!

GyülekezetünkBékességHázaAlapítványa
__________________________________________

A Magyarországi Evangélikus Egyház 
technikaiszáma: 0035

A Békesség Háza Alapítvány 
adószáma: 18886700–1–18

bankszámlaszáma:11747051–20101495

lékeazalkalomnak,azakiadvány,amelyittkerültbemu-
tatásra Veletek vagyok címmel. Az egyházmegyénket
bemutató szép színes kiadványban minden gyülekezet
bemutatkozik, egyházmegyénk rövid történeti összefog-
lalóján túlmegismerkedhetünk az itt folyó diakóniai és
oktatói-nevelői szolgálattal is. A kiadvány létrejöttében
nagyszerepevoltSöptei Imrének,akijelensorokírójával
együttvállaltamagáraaszerkesztésfeladatát.Anyomdai
munkákisittKőszegenkészültekaProjektNyomdában.
Terveinkreelőretekintveaztkellelmondani,hogyakö-

vetkező Vasi Hálaadó Nap is különleges alkalom lehet
majdIstenkegyelméből.Hiszenszeretnénkbecsatlakozni
aSzemerei János püspökúrötletenyománéppenkétév
múlva megtartandó Artikulásris Nap rendezvényébe,
amellyel már nem csak egyházmegyénk, hanem egész
egyházkerületünk,sőtaszomszédosBurgenlandegykori
magyargyülekezeteitismegszeretnénkmozgatni.
AtervekszerinterreanapraNemescsóbankerülmajd

sor 2015 tavaszán. Így mi ma élő kőszegiek átélhetjük
„újra” az artikuláris időket, hiszen azon a vasárnapon
ismétNemescsóbamehetünkmajdistentiszteletregyalog,
vagyszekéren,úgyahogyanháromszázévvelezelőttélt
eleinktettékazt.Baranyay Csaba

12.KilaGáborBence
13. PintérRéka
14. NovákovitsLili
15. WölfelMátyás
16. PeterkeJulianna
17. PeterkeMaximilianMilan
18. BeczeBátor
19. PádárLéna
20. ZsóriGergely
21. VirágCsenge

Karácsonytól megújul gyülekezeti honlapunk: 

http://koszeg.lutheran.hu
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Gyülekezeti események
2013. második felében

•május 20. Pünkösdhétfőn ökumenikus istentiszteletet
tartottunkaSzentJakabtemplomban,melyenBaranyayné
Rohn Erzsébet hirdetteIstenigéjét.
•május 26. AVasiHálaadóNapontöbbmintszázfővett
résztgyülekezetünkbőlSárváron.
•május 29. AkeddibibliakörévzárókirándulásánCsön-
gérelátogattunkel,aholmegtekintettükaszázéveszüle-
tett evangélikusköltő,WeöresSándoremlékházát,vala-
mintacsöngeievangélikustemplomot.
•május 31. Egy csehországi diákkórus adott koncertet
templomunkban.
•június 2. Dr. Szabó Lajos azEvangélikusHittudományi
EgyetemrektorahirdetteIstenigéjéttemplomunkban.
• június 9. Tanévzáró istentiszteletet tartottunk templo-
munkban.
• június 14. A férfikör és a szeretetotthon lakói közös
kerti-partyjárakerültsorazotthonudvarán.
•június 15.Agyülekezetikórusszokásosévzárókirándu-
lásárakerültsorakőszegihegyekben.
• június 17 és 21 között tartottuk gyülekezeti napközis
táborunkat,aHittanhetet.
•június 27-30. ismétGyenesdiásontartottukahagyomá-
nyoscsaládostábort.
•július 28 és augusztus 1 közöttkerültsorazifjúságés
akonfirmandusokközösifistáborra.
• szeptember 8. Tanévnyitó istentiszteletet tartottunk
templomunkban.
• szeptember 20-22. Gyülekezetünk is csatlakozott a
Kulturálisörökségnapjairendezvénysorozathoz,ésezen
ahétvégénlátogathatóvoltgyülekezetünkkétműemlék-
épülete:templomunkésszeretetotthonunk.
•szeptember 22. Startistentiszteletettartottunkakonfir-
mációraindulókéscsaládjaikrészvételével.
•szeptember 26. ABékéscsabaiEvangélikusVegyeskar
adottkoncertettemplomunkban.
•október 5. Azifiséskonfisfiatalokközöskiránduláson
vettekrésztakőszegihegyekben.
•október 6. Teremtésünnepiistentiszteletettartottunka
családiistentiszteletkeretében.
•október 6-án tartottukakiszsidányikiszállást.
•október 11.Aférfikörpéntekialkalmánfolytattukatest-
véregyházakkal való ismerkedést. Vendégünk voltKarl
Müller,akiasvájcireformátusegyházrólbeszélt.
•október 13. Keresztelőiemlékeztetőistentiszteletettar-
tottunk,melyrekülönishívtukatízévvelezelőttmegke-
resztelteket,szüleikkel,keresztszüleikkel.
•október 15. Nyugdíjasdélutánttartottunkagyülekezeti
házbanakeddibibliakörésaszeretetotthonunklakóinak
részvételével, melyen az Árpád-házi Katolikus Iskola
diákjaiszolgáltakközöttünk.
• október 19-23. Vendégünk volt finn testvérgyülekeze-
tünkből,aFermaattiGospelKórus,akiktöbbalkalommal
szolgáltakgyülekezetünkben.Juha Palm dómespereshir-
detteIstenigéjétistentiszteletünkön,melyenrésztvetttest-
vérgyülekezetünknyugdíjaslelkészeRisto Nieminen is.
•október 20.AmikkeliFermattiGospelKóruszenésáhí-
tatkeretébenadottkoncertetahorvátzsidányirómaikato-
likustemplomban.

•október 27. Reformációünnepérekészülve Gúthy Lász -
ló felsőőri református lelkipásztor tartott előadást Mit
jelent artikuláris helynek lenni? címmel a református
templomCsillagtermében.
•október 31. Areformátustemplombantartottunkközös
úrvacsorai istentiszteletet, ahol igehirdetéssel Baranyay
Csaba, énekkel az evangélikus gyülekezet kórusa
szolgált.
• november 8. A teológus hallgatókból álló KÖZEL
együttesadottkoncertetateaházban.
•november 21-én és 28-án Sokangyűltekösszeazad-
ventiágakkészítéséreagyülekezetiházban.
•november 27.AdventibarkácsolásvoltaBibliaijátszó-
házkeretében.
• december 1-jén advent első vasárnapján a hagyomá-
nyos esti istentiszteletünkön konfirmandusaink szol-
gáltak.
•december 5. Akiszsidányiadventiáhítatongyülekezeti
kórusunkisszolgált.
•december 8-án Gyülekezetünkszolgálatávalgyújtottuk
meg a második adventi gyertyát a Jurisics téri adventi
koszorúnál.
•december 18. A templomunkbanmegtartottLegszebb
karácsonyiénekeinkalkalmánGamauf Márta és Bozsodi
Elemér, valamint Bánó Mátyás működtek közre zenei
szolgálatukkal.
•december 22. Adventnegyedikvasárnapjánakdélután-
jánkerültsorahittanosokkarácsonyialkalmáratemplo-
munkban.

Előttünk álló alkalmak

Megjelentésgyülekezeti
iratterjesztésünkben

700 Ft-osáronkapható
a2014.évi

gyülekezetinaptár!
Szeretettel ajánljuk 

Testvéreink figyelmébe!

Konfirmáció
2014.április27-én,húsvétutánivasárnap 10órától

tartjukakonfirmációtgyülekezetünkben.

üNNEPELJüNK EGYüTT HúSVÉT HAJNALÁN!
Húsvét hajnali istentiszteletre hívogatunk Mindenkit
templomunkba április 20-án 5.00 órára.Az istentisz-
teletutánközöshúsvétireggelileszagyülekezetiházban.

Ökumenikus imahét
2014. január 19. és 26. között

az imahét alkalmait minden nap 18 órától tartjuk 
vasárnaptól szerdáig 

az evangélikus templomban római katolikus, 
csütörtöktől vasárnapig a Jézus szíve 

plébániatemplomban protestáns igehirdetők szolgálatával.

Január 24-én pénteken ökumenikus 
ifjúsági istentiszteletet tartunk 

a Jézus szíve plébániatemplomban.



Kedves GyereKeK!
Tudjátok,hogyminketevangélikusokat

sokfelé a világban lutheránusoknak is ne-
veznek?Amostani feladatok ahhoz az ember-
hez,LutherMártonhozkapcsolódnak,akirőlsok
érdekeset megtudhattok, ha a keresztrejtvény

megfejtése közben a http://church.lutheran.hu/luther/ hon-
lapotböngészitek.

Azoknak,akiknémetül is tudnakmár legalábbegykicsit,
egymásikhonlapotisérdemesfelkeresniük:

http://www.kirche-entdecken.de/frontend/index.php.
EzenahonlapontalálhatóegyLutherMártonéletéhezkapc-
solódóinteraktívjátékis:

http://www.kirche-entdecken.de/lutherspiel/
Alegkisebbek„Wartburgvárának”útvesztőjébensegíthetnek
LuthernekeljutniaBibliához,hogylefordíthassa.
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Gyerekeknek Összeállította:
Martonné Némethy Márta 

VíZSZINTES
1. III.…Frigyes,őraboltattaelLuthert.
2. IttjártegyetemreLuther.
3. …Fülöp,Lutherlegfontosabbmun-
katársa.
4. Természetijelenség,ekkortettfoga-
dalmatLuther,hogyszerzeteslesz
5. Itt volt a birodalmi gyűlés, ahol
Luthernek vissza kellett volna vonnia
tanait.
6. Fafajta, egy ilyen fa állma azon a
helyenWittenbergben, ahol Luther az
őtkiátkozópápaiiratotelégette
7. NémetcsászárLutheridejében
8. Apápaiátkottartalmazóirat
9. EbbenavárosbanszületettLuther
10. III.…Frigyes„tisztsége”
11. IlyenrendiszerzetesvoltLuther

FüGGŐLEGES
1. Festő, Luther barátja (keresztneve
Lucas)
2. 1530-ban ebben a városban volt a
birodalmi gyűlés, amin Luther nem
vehetett részt. Itt olvasták fel az
ÁgostaiHitvallástis.
3. LutherMártonfelesége(teljesnév)
4. Ebben a formában (95 volt belőle)
fogalmaztamegtanaitLuther
5. A legenda szerint ennek a kapujára
szögeztekiLutheratanait.
6. Ebbenavárosbanvoltegyetemi ta-
nárLuther
7. Luther barátja, egyetemi tanártársa,
ő kísérte el a birodalmi gyűlésre Lu-
thert
8. ALuthertkiátkozópápa(X.…)

Wartburg vári útvesztő


