
A SZENTLÉLEK AZ EGYSÉG LELKE
Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, 
a kö zösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozás-
ban… ApCsel 2, 42 

Pünkösd csodája egy városhoz kötődik: Jeruzsálemhez.
Ahol az apostolok új erőt kaptak Istentől, és a bezártságból
elindultak az emberek közé. Kimentek a terekre és utcákra,
és elkezdték hirdetni a Krisztusról szóló evangéliumot. 

Nekem egy öt évvel ezelőtt átélt pünkösdi élményem ju -
tott eszembe, ami egy európai városhoz, Münchenhez kötő -
dik. Itt rendezték meg 2010-ben – akkor második alkalom-
mal (2003-ban Berlinben volt az első) – a német evangéli-
kus és katolikus egyház közös egyházi napjait. Kétszázezer
keresztény ember élhetett át valami olyat itt, ami semmi
máshoz, mint az egykor Jeruzsálemben történtekhez fogha-
tó. Nagy élmény volt, ahogy a milliós nagyvárosban szinte
mindenhol narancssárga sálas emberekkel találkoztunk. 

„Hogy hitetek Istenbe vetett reménység legyen!” – szólt
az egykori találkozó mottója. S ami a legcsodásabb volt,
hogy legtöbbször nem lehetett tudni, hogy a háromezer
program közül melyik mögött ki áll, evangélikusok vagy
katolikusok. Nap, mint nap együtt vettünk részt a taní -
tásban, a közös ség ben és az imádságban – pontosan úgy,
ahogyan egykor Jeruzsá lem ben. Még az egymásra figyelés-
nek, a szociális érzékenységnek, a szegények és gyengék
felkarolásának is számos megnyilvánulási formáját tapasz -
talhattuk meg helyi szinten és az egyes szervezetek munká -
ját látva globális méretekben egyaránt. Egyetlen dolog nem
valósult meg csupán. A közös úrvacsoravétel. 

2003-ban Berlinben, a legelső ilyen ökumenikus találko -
zón közös úrvacsorai istentiszteletre is sor került, aminek 
az volt a következménye, hogy két katolikus püspököt elbo-
csátottak, és a müncheni alkalomra már kínosan ügyeltek 
az előkészítésben, hogy „semmi gond ne legyen” ilyen
össze függésben. A legmegrázóbb élmény éppen ehhez kap -
cso lódik a mün cheni alkalmon, hiszen szombaton este
ugyan tartottak úrvacsorai istentiszteleteket és miséket a vá -
ros templomai ban, de külön a katolikusok és külön a protes -
tánsok. A köz ponti katolikus templomtól a belváros másik
felén levő evan gélikus templomig hosszú élőláncban álltak
az emberek. Sokak kezében táblával, amely éppen az Apos -
tolok Cse lekedetiről írott könyv második fejezetében
olvasható idézeteket tartalmazott. Mert valóban milyen
szomorú, hogy családokat választ szét ma is az, ami össze
kellene, hogy kös sön bennünket. Hogy házastársak, barátok
nem részesed het nek együtt az úrvacsora szentségében!

Június elején kezdődik Stuttgartban az Protestáns Egy -
házi Napok következő alkalma, melynek mottója a 90.
Zsol tár verse: …hogy bölcs szívhez jussunk. Aztán két év
múlva 2017-ben Berlinben és Wittenbergben a jubileumi
protestáns Kirchentag-ra készülnek a reformáció orszá -
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gában, 2019-re pedig a német katolikus és evangéli-
kus egyház ismét, immár a harmadik ökumenikus
egy házi napokat tervezi, amely Dortmundban lesz
majd.

Vajon sikerül-e addigra közelebb kerülni ahhoz, ami
az első pünkösdön – Jeruzsálemben – még magától
értődő volt? B.Cs.
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Előrement testvérünk
imád ságos élete és a fen -
ti páli mondat arra emlé-
keztet, hogy mi is beáll-
junk a hálaadók sorába,
ahogyan az apos tol
mondja: min denkor hála -
 adással tár juk kéré -
seinket Isten elé!

lincsi néni számára ez
a hálaadás egészen ma -
gá tól értődő volt, mert
tudta: mindent Istennek
köszön het. Így tudott
hálát adni az élet leg -
egyszerűbb dolgaiért,
például amikor va la ki lesegítette a buszról, de akkor is,
amikor éppen hazakerült a kórházból. Kérései is tele
voltak az Isten akaratába való belesimulás vágyá val. Gon -
dolhatunk az amúgy nagyon határozott asszony egészen
finoman megfogalmazott imádságára is, amit családjában
többször is mondott az utolsó években: „jobb len ne, ha
apu menne el előbb, mint én.” 

Isten meghallgatta az ő kérését, de nem csak ebben 
az értelemben, hanem úgy is, amint az útmutatói ige foly-
tatásában olvassuk: 

Semmiért se aggódja-
tok, hanem imádságban
és könyörgésben min -
den kor hálaadással tár -
játok fel kéréseiteket
Isten előtt; és Isten bé -
kessége, mely minden
értelmet meghalad, meg
fogja őrizni szíveteket és
gondolataitokat a Krisz -
tus Jézusban.

Mert lincsi néni szí -
vét és gondolatait meg -
őrizte az Úr földi élete
utolsó napjáig Krisz -
tusban, sőt azután is.
Mert bár helye a család-
ban és a kiszsidányi
imaház padjában üressé
vált, de odaát – Isten
országában – egészen
bizonyosan helye van
neki.                          

Baranyay Csaba

Fut az ISTEN az ember után,
mert mindent lát és szánja nagyon,
guruló szívét csakhogy elérje,
hogy fut utána, hull bele vére!
Ott fut az utcán,
ott fut a téren,
egész világon,
sok ezer éven,
sok mérhetetlen,
megérthetetlen,
keresztre írott szenvedésen át,
hulló Igével,
kiontott vérrel,
viszonozhatatlan,
mély szerelmével
fut az ISTEN az ember után…

Füle Lajos
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HÁLAADÁS 

EGY HÁLAADÓÉRT 

Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyör -
gésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket
Isten előtt… (Fil 4,6-7)

Amikor ezeket a sorokat írom, éppen egy esztendő telt el
azóta, hogy körülálltuk a kiszsidányi temetőben Istenits
Rezső testvérünk koporsóját. Idén márciusban pedig fele-
ségétől Istenits Rezsőné Rónás Karolintól is búcsút kellett
vennie a családnak és a kiszsidányi közösségnek, akit 81
évesen szólított haza Teremtő Ura. A fenti igét kaptuk 
a bibliaolvasó Útmutatóban a temetés napjára, amelynek
alapján hirdethettem a feltámadás evangéliumát a kis -
zsidányi temetőben.

Lincsi néni – ahogyan mindenki szólította és ismerte őt
– imádkozó ember volt, aki nemcsak szeretteiért, család-
jáért, unokáiért imádkozott naponta, de értünk lel ké sze -
kért és különösképpen is a felnövekvő nemzedékekért,
hogy minél többen jussanak el a hit különös látására. Ezt
tanulta Répcelakon, Győrben, minden egyházi konfe ren -
cián és kicsiny gyülekezetében is, több lelkész szolgálatán
keresztül, akiknek mindegyike közel állt szívéhez.

Rendkívül fontos volt számára egyházunk élete, és a he -
lyi kiszsidányi gyülekezet jövője. Nélküle elképzelhetet-
len lett volna bármilyen gyülekezeti alkalom Kiszsidány -
ban. Boldog volt, ha fiatalok jöttek a gyülekezetbe, vagy
amikor teológushallgatók hirdették az igét az imaházban.
Nehéz lett volna olyan lelkészt vagy gyülekezetet mon -
dani neki, akiről ne tudott volna, ne kísérte volna életét az
Evangélikus Élet segítségével.

ÁLLANdó GYüLEKEZEtI ALKALmAINK
2015. 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.

14.00 Istentisztelet Kiszsidányban

(kéthetente)

KEdd 15.00 Gyülekezeti bibliaóra

SZERdA 16.00 Bibliai játszóház 

(minden hónap első hetén) 

18.30 Kóruspróba

CSütÖRtÖK 15.00 Konfirmációi óra 

PÉNtEK 17.00 Férfikör (minden hónap 2. hetén)

17.00 mária-márta kör (alkalomszerűen)

17.30 Ifjúsági alkalom (megbeszélés

szerinti pénteken)
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Félidőben
Gyülekezetünk két teológushallgatóját, Baranyay
Bencét és Wölfel Mihályt kérdeztük arról, hogy hogyan
telt a mögöttük lévő időszak az Evangélikus Hit tu -
dományi Egyetemen, ahová együtt jelentkeztek éppen
három évvel ezelőtt Kőszegről.

– Először is meséljetek tanulmányaitokról! Mit is
tanítanak a Teológián?

B.B.: Azt szeretem a teológiában, hogy rendkívül széles
területeket ölel magába, miközben önmagában is nagyon
izgalmas tudomány. A társadalmi kérdésektől, a pszi cho -
lógián át sokfelé kalandozunk minden előadáson és sze -
mináriumon. Van, hogy unalmasabb egy-egy óra, de maga
a téma a legritkább esetben az, mert a teológia miközben
Istent keresi, valójában az emberrel is foglalkozik. Ahogy
haladunk kreditről kreditre, egyre bátrabbak a kérdés -
feltevések. Ószövetségi és újszövetségi szeminá riumon az
erőszak és a Biblia kérdését vizsgáljuk; teológiatörténeten
azt, hogy a 20., 21. században egyáltalán van-e értelme
feltenni az Isten-kérdést; szimbolikán, hogy hogyan is áll -
junk a Jehova tanúihoz; homiletikán új lehetőségeket ke -
resünk, hogy megszólíthassuk az embereket a szó szék ről.
Rengeteget olvasunk és beszélgetünk, nem unat kozunk. 

W.M.: Egyetemi éveink első részét a különböző nyelvek
tanulása határozza meg. Most, hogy én is sikeresen
teljesítettem az összes nyelvi alapszigorlatot, érzem úgy,
hogy még jobban kinyílt az a kapu, ami a teológia
rejtelmeibe vezet. Személy szerint nagyon szeretem 
az egyháztörténelmet, a teológiatörténetet, de idén – ami 
a leginkább izgalmas volt – a homiletika gyakorlat, ahol
egy kis teológiai műhely alakult ki. Minden órára
valamelyikünknek készülnie kellett egy prédikációval egy
adott vasárnapi igéről, majd ezt közösen elemeztük ki,
beszéltük át, hogy mi volt jó ötlet és mi valósult meg
kevésbé. Megtanultuk, hogyan kell felkészülni egy adott
igehirdetésre, mik azok a lépések, amik elengedhetetlenek
egy prédikáció megírásához. 

Nagyon szembetűnő volt, hogy mekkorát fejlődött ez 
a csoport mind tartalmilag, kifejezésmódban és előadás-
módban egyaránt.

– Nagyon jó évfolyamba kerültetek. Ráadásul hatan is
vagytok innen a Vasi Egyházmegyéből. Most is olyan
összetartó ez a csapat, mint a kezdetekkor?

W.M.: Erről a kérdésről mindig eszembe jut az a sok-
sok közös élmény, amit együtt élhettünk át ebben a három
évben. A közös filmnézések, a szülinapi ünneplések, 
a vizs gák előtti közös átbeszélések, nevetések, vagy 
az együtt zenélések és természetesen az idei passió. Úgy
érzem, hogy ez a csapat egyre összetartóbb lett az évek
során, mindig számíthatunk egymásra. Ez az egyetem
életében is meglátszik, hiszen a Hallgatói önkormányzat
tagjai közül öten is ebből az évfolyamból kerültek ki idén,
és az is mutatja az összhangot, hogy összetételében jövő-
re sem lesz nagy változás a HöK-ben, ami ritkán szokott
előfordulni.

B.B.: Tényleg rengeteg mindent csináltunk együtt és él -
tünk át együtt ideáig is. Bár tavalytól beindultak az ösz -
töndíjas évek, nem hiszem, hogy sokat változtatnának 
az összetartáson. Ráadásul külön öröm, hogy például 
a passiókörút ezt a sokszor talán túlságosan zárt közös -
séget kinyitotta és az évfolyam többi tagjait is sokkal job-
ban megismertük. 

– Van-e olyan élményetek, amire különösen is szívesen
emlékeztek? 

W.M.: Ami leginkább él most bennünk az az idei passió -
játék, amit a mi évfolyamunk adott elő. Nem csak a „vasi -
akat” nem csak a katechétákat, hanem mindenkit személy
szerint megérintett és tényleg együtt tudtunk dolgozni,
gondolkozni több mint egy héten át. Azért is nagyon fon-
tos ez, mert így a harmadik év után már egyre kevesebb
lehetőségünk van erre, hiszen már most is ösztöndíjukat
töltik páran a csapatból, jövőre pedig tényleg beindul ez 
a bizonyos forgó kerék, ami miatt ennyire évfolyamként
talán már sosem leszünk együtt. Én Jézust alakítottam, 
a passiónkban. Merész vállalkozásnak gondoltam az ele-
jén, de úgy éreztem valahogy hív engem ez a szerep. Úgy
éreztem muszáj elvállalnom. Eleinte lehet, hogy csak 
a sze reppel járó felelősség vonzott, amire igazán szük -
ségem volt már, de lelkiekben talán még többet segített az,
hogy én bújhattam Jézus fehér ruhájába húsz alkalommal.

B.B.: Természetesen nekem is a passiókörút a leg fris -
sebb élményem. János-passióban játszhattam narrátorként
Jánost, ami először vegyes érzéseket keltett, de mind
rájöttünk, hogy a darab egyik legnagyobb erőssége a sze -
rep osztás volt. A teljes Soproni Egyházmegyét bejártuk,
ren geteg szolgálatunk volt, ettünk, ittunk, élveztük a gon-
doskodást, és nagyon keveset aludtunk, pihentünk, de
pont az ilyen élmények lesznek egész életünket megha -
táro zóvá.

– A passiókörúton kívül is sokfelé jártatok gyülekezetek-
ben. Milyen tapasztalataitok vannak a szuppliká ciókról?
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A lift működik
A Kőszegi Evangélikus Szeretetott -
hon ban 5 hónap alatt 2015 januárra
elkészült az új személyfelvonó. Janu -
ár 26-án megtörtént a lift műszaki
átadása, valamint az érintésvédelmi
vizsgálat. 

Ezzel párhuzamosan folyt a mun -
ka társak és a lakók oktatása is a lift
használatáról, és a vészhelyzet ben te -
endő intézkedésekről. Megkez dő dött
a próbaüzem, amely a végle ges mű -
ködési engedély kiadásáig tart majd.
Ezt követően már használhatták
lakóink és a dolgozók is az új liftet. 

A lift a pinceszintet, a földszintet és
az emeletet köti össze, ezzel segítve
lakóink le-, illetve feljutását az eme-
letre és a földszintre. 

Február 11-én hálaadó ünnepséget
tartottunk intézményünkben, mely
alkalmon Gre gersen Labossa György
a szombathelyi evangélikus gyüleke-
zet lel késze, a Diakóniai Bizottság
elnöke is szolgált. Az ünnepség kere -
té ben há lát adtunk az elkészült új
liftért, majd megköszöntük lakóink
és a hoz zá tartozók türelmét és meg -
ér tését az építkezés alatt elszenvedett
kelle met lenségekért. 

Köszönet illeti az intéz mény
dolgozóit is, hiszen a nehéz sé -
gek ellenére is mindenki helyt
állva végezte a munkáját.  

Freyler Ernőné

W.M.: Azért is szeretem a szupplikációkat, mert azon
kívül, hogy mennyit tanulunk ezekből az alkalmakból,
lehetőséget kapunk arra is, hogy bejárjuk Magyar orszá -
got. Nagyon érdekes és különleges élmény, hogy betekin-
tést nyerhetünk egy-egy gyülekezet életébe. Rendkívül jó
tapasztalat az, amikor egy igehirdetés után közösen
megbeszéljük a prédikációt a lelkésszel. 

Egy félévben két gyülekezetet kell minimum válasz -
tanunk másodévtől kezdve, amiket meglátogatunk. Így ju -
tot tam el többek között, Nemescsóba, Bükre, őrimagya -
rósdra, lovászpatonára, Bakonyszombathelyre, Balaton -
boglárra, Ikladra és Nógrádba is. Azt tapasztaltam, hogy
mindig kedvesen és nagy szeretettel várják a teoló gu -
sokat.

B.B.: Először azt gondoltam, hogy jobb és biztonságo-
sabb lesz Vas megyébe jönni, aztán rögtön másodév ele-
jén Mohács lett az első szuplikációs helyem. Hatalmas
szórvány, négy istentisztelet, rengeteg kocsikázás, de
azóta is élénken él bennem minden perce. A figyelő
szemek, kedves kézfogások, felszólítások, hogy lassabban
beszéljek, finom ebéd a nyolcvanéves gondnok néninél,
az idős lelkészúr jó tanácsai. Felejthetetlen csakúgy, mint
az utána levők: Patvarc, lovászpatona, Porrogszentkirály,
Szákszend, Nagyalásony, Bócsa, Hatvan, Pestújhely. Ez
utóbbinak külön kihívása volt, hogy az országos iroda-
igazgatótól, az egyetem oktatóinak egy része, a teljes gya-
korlati tanszékkel rektorostól képviseltette magát…

– Milyen terveitek vannak a második félidőre nézve, és
azután? 

B.B.: Szeptember rögtön egy komoly változással indul,
ugyanis Helsinkiben kezdem meg ösztöndíjon a negyedik
évemet. Tovább nem is nagyon látok jelenleg. Az biztos,
hogy temérdek új élménnyel gazdagodom majd, rengeteg
tárgyat fogok angolul hallgatni, amit itthon majd ka -
matoztathatok és kaphatok egy olyan rálátást a finn egy-
házra és teológiára, ami hatalmas segítség lesz lelkészi
éveimben is.

W.M.: Még az egyetemi éveim alatt szeretnék a teo -
lógiai tanulmányok mellet még több időt fordítani a zené -
lésre, az egyházi könnyűzene népszerűsítésére. Itt a teo -
lógián is zenélünk együtt Bencével a Közel zenekarban.
Egyetemünkön lehetőség van arra is, hogy külföldi ösz -
töndíjra pályázzunk. Én is szeretnék élni ezzel a lehe -
tőséggel.

– Isten áldja meg terveiteket! Szeretettel hazavárunk
majd Benneteket a vizsgaidőszak után, hogy a kőszegi és
kiszsidányi istentiszteleteken is szolgáljatok majd igehir-
detéssel. R.E.

Július 5-én Baranyay Bence, július 19–én pedig
Wölfel Mihály hirdeti majd Isten igéjét a vasárnapi
istentiszteleteinken.
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dorné Bartók Rozália, Scheff Istvánné, Horváth Anikó, Devecseri Zoltánné Horváth Erzsébet, Pöltl Győzőné Koperecz
Lujza, Hergovits Pálné Paár Zsófia, Pápai Lászlóné Schwahofer Katalin, Schönfeld Gyula, Tiszauer Ferenc

HITTANVERSENY 2015.
Az idei Országos Evangélikus Hittanverseny Kőszegen
meg tartott egyházmegyei fordulójában nagyon szép ered-
ményt értek el hittanosaink. Hat csoportunk versenyzett, 
s két első helyezést, két második helyezést és egy harma -
dik helyezést értünk el.

1-2. osztály
1. helyezést értek el: Baráth Boglárka, Deme Róza,
Szabó Jázmin, Tóth Richárd
Abért Márk, Bokor Gréta, Mihály Tíra, Sevecsek Dániel

3-4. osztály
1. helyezést értek el: Bolemányi Réka, Farren Hanna,
Gurisatti Lilla, Gyalog Máté
2. helyezést értek el: Komjáthy Kíra, Kolnhofer
Csenge, Potyondi Borbála, Schwahofer Kata

5-6. osztály
2. helyezést értek el: Becze Domonkos, Bolemányi
Adél, Deme Lola, Orlovits Máté

7-8. osztály
3. helyezést értek el: Jagodits Márk, Magyar Zsófia,
Potyondi László

Így 2015. április 11-én Piliscsabán az Országos Hittan -
ver seny döntőjén  egyházmegyénket gyülekezetünk két
csoportja is képviselte.

Az 1-2.osztályos korcsoportban Baráth Boglárka, Deme
Róza, Szabó Jázmin és Tóth Richárd versenyzett. A négy
fős csoport bár egy pontot veszített, mégis az időfaktor
miatt lecsúszott a dobogóról.

A 3-4. osztályos korcsoportban Bolemányi Réka, Farren
Hanna, Gurisatti Lilla, Gyalog Máté versenyzett. ők
maximális pontszámot értek el, de az idő faktor miatt csak
a 2. helyezést érték el.

Gratulálunk minden versenyzőnek! 

Konfirmáció 2015.
A hagyományokhoz híven húsvét
utáni első vasárnap tar tottuk a kon -
firmációi és aranykonfirmációi ün -
nepi isten tiszteletet templomunk ban.
Ezt megelőzően, szom ba ton délután
került sor a konfirmációi vizsgára.

Az idei konfirmandus csoportból
sajnos többen is voltak, akik időköz-
ben abbahagyták a felkészülést. Vé -
gül nyolcan maradtak, akikért együtt
imádkoztunk az ünnepi istentisztele-
ten, ahol vették a megerősítő áldást
és először részesültek az úrvacsora
szentségében: 

Hortobágyi Timon, Koczor Dorottya,
Lakihegyi Patrik, Mátyus Márk,
Neválovits Regina, Palatkás Márton,
Potyondi Dénes, Simon Márton

Az 1965-ban konfirmáltak közül 14-
en vettek részt az 50 éves jubileumi
alkalmon: 
Bráder Tamás, Drescher Lajos, Hor -
váth Jenő, Kappel Sándor, Kasper
István, Németh Miklós, Kappel Sán -
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A Nemescsói Evangélikus Gyüleke -
zetet történetét bemutató írásában
Keveházi László idézi azt az egykori
jegyzőkönyvet, amikor is 1698-ban
Kazó István kano nok tartott vizitációt
Nemes csó ban a győri püspök meg-
bízásából. Ez a vizitáció már 
az 1681-es soproni or szággyűlés
döntése után született, amely szerint
Nemescsó Vas megye északnyugati
részének, a mai Bur gen land terü le -
tének egészen Felső őrig (Oberwart)
és Muraköz egy részének is egyetlen
evangélikus temploma lett „nyil-
vános isten tisz teletre”. Nagy terü let -
ről kellett tehát idevándorolniuk
mindazoknak, akik ebben az időben
evangélikus istentiszteleten akartak
részt venni. 

Természetesen a kőszegi hívek is
ide, Nemescsóba jöttek istentisztelet-
re száz esztendőn keresztül, miután 
a mai Szent Jakab templomot vissza,
az evangélikusok által épített mai
Szent Imre templomot pedig elvették
a katolikusok. 

A lelkészek híveikkel csak akkor
találkozhattak, ha azok mentek Ne -
mes csóba istentiszteletre, ők maguk
máshová nem mehettek híveik után.
„1711-ben Sigray József szolgabíró 
a kőszegieket megintette, hogy a lu -
the  ránus papokat, tanodákat a város -
ban tűrni, pártfogolni ne meré szel -
jék.”  Ismerjük ennek az időszaknak
a szomorú történetét is, amikor az
egyik lelkész (Fridelius György) Kő -
szegre merészkedett, de vissza soha
nem tért, mert egy golyó találta el őt. 

A canonica visitatio így ír az akko-
ri nemescsói állapotokról: „Ezen
helységben van két oratorium fából
és deszkából készítve, mindegyik
közönséges gyakorlásra szolgál nagy
számmal benne összegyülekezni ki -
vált képpen nagy ünnepek alkalmával
úgymint karácsonykor és húsvétkor.
Egyik ezen oratorium a templom mel -
lett fekszik, fa sindellyel van fedve,
elegendő székekkel és alkalmatos.
Van benne fa katedra, egy oltár,
tsekély két szőnyeg. Ez a magyarok
számára szolgál, kik bizonyos időben
Vas megyéből oda jönnek és az ő
szertartásaikat gyakorolják. A másik
oratoriumot pajtának lehetne mon -
dani, zsúpszalmával van fedve, ron -

gyos, lyukacsos mind a sövé nyé ben,
mind a szalmafedelében. A szé kek
ren detlenek, oltár helyett az üd vö -
zítőnek képe van egy fa feszülettel. 
Ez azon háznak, melyben az augus -
tana valláson lévő plébános lakik, 
a kertjében magában a faluban van.”
Ezt az oratoriumot a német nyelvű
istentiszteletekre használták…

Szemerei János püspök kezdemé -
nye zésére 2015. szeptember 27-én
ezekre az elődökre emlékezik majd
egyházkerületünk, akik minden fá -
radt ságot vállalva hosszú utakat tet -
tek meg azért, hogy evangélikus hitü-
ket megélhessék, evangélikus temp -
lomban hallgathassák az evangélium
örömüzenetét. A nap érdekessége 
az lesz, hogy autók és buszok nem
közelíthetik meg majd Nemescsót,
hanem a résztvevőknek – úgy, ahogy
annak idején elődeinknek – gyalog
vagy lovas kocsival kell megtenniük
a több helyszínen kialakított gyüleke-
zési pontokból az utat a templomig.
Innen Kőszegről reménység szerint
sokan indulunk majd, de pl. az auszt-
riai Rohoncról is érkeznek majd
hívek. A legrövidebb táv néhány kilo -
méter lesz, de van olyan gyülekezési
pont is, ahonnan 15 kilométeres utat
kell megtennie annak, aki részt akar
majd venni a programon.

Több előkészítő tárgyalás történt
már, és megalakultak a különböző
munkacsoportok – egyháztörténeti,
is ten tiszteleti, gyermek- és ifjúsági,
zenei munkacsoport. A programok
három helyszínen zajlanak majd: 
a temp lomban, az ún. Sztrókay-ház-
ban, és a faluház udvarán felállított
nagy sátorban. Az artikuláris napra
Ausztriából és Szlovéniából is vá -
runk résztvevőket. 

Az idei évben ez az alkalom váltja
ki a kétévente megrendezésre kerülő,
és egyházmegyénkben immár hagyo-
mányossá vált Vasi Hálaadó Napot, 
a Gusztáv Adolf Segély ünnepét. 
S ahogy ilyenkor megszoktuk már,
ezen a vasárnapon nem tartunk isten-
tiszteletet templomunkban, hanem
mindenkit Nemescsóba várunk, hogy
emlékezzünk őseink hitére, és hálát
adjunk Isten megtartó kegyelméért. 

B.Cs.

Artikuláris napra készülünk 
– Nemescsó 2015. szeptember 27. –
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Gyülekezeti események
2015. első felében

• Január 19. és 26. között tartottuk az ökumenikus ima-
hét kőszegi alkalmait, melynek sorában pénteken este
ifjú sági istentiszteletet tartottunk templomunkban, utána
pedig közös ifjúsági találkozó volt a Zrínyi utcai gyüleke-
zeti házban.
• Február 25-én volt a kiszállás Kiszsidányban. A déle-
lőtti német nyelvű istentiszteleten kőszegi testvérek is
részt vettek. 
• Február 4-én tartottuk a gyülekezeti házban a Bibliai
ját szóház farsangi alkalmát.
• Február 11-én délután házi ünnepség kereté ben vettük
használatba a Szeretetotthon új liftjét. Az alkalmon Gre -
gersen-Labossa György szombathelyi lelkész, a MEE dia-
kóniai bizottságának elnöke szolgált igehirdetéssel.  
• Február 23-tól 24-ig nem hivatalos látogatást tett gyü -
lekezetünkben Seppo Häkkinen a Mikkeli egyházkerület
püspöke feleségével együtt.
• Február 28-án volt a Szélrózsa Országos Evangélikus
Ifjúsági Találkozó utótalálkozója Budapesten a Fasori
Gim náziumban, melyen gyülekezetünk fiataljaival vet -
tünk részt.
• március 6-án ismét gyülekezetünk adott otthont a női
imanap kőszegi alkalmának, melyen a Bahamákon élő
nőtestvéreinkről emlékeztünk meg. Az alkalmon Kortis
Mónika Zsófia domonkos nővér hirdette Isten igéjét. 
• március 21-én volt az idei Országos Evangélikus Hit -
tan verseny egyházmegyei fordulója Kőszegen.
• március 20-22-i hétvégén tartottuk a hagyományos
konfirmációi hétvégét Balatonszárszón a szombathelyi és
a nádasdi gyülekezet konfirmandusaival együtt.
• március 22-én szupplikáció volt gyülekezetünkben. 
A kőszegi és kiszsidányi istentiszteleteken Tóth Vivien
negyedéves teológushallgató hirdette Isten igéjét. A per -
selypénz a lelkészképzés ügyét szolgálta.
• március 24-én nem az istentisztelethez kapcsolódóan,
hanem külön alkalommal tartottuk a közgyűlést gyüleke-
zetünkben, melyen elfogadásra került az egyházközség
2014-as zárszámadása, és a 2015. évi költségvetése.
• március 27-én ifjúsági csoportunk is részt vett az Evan -
gélikus Hittudományi Egyetem passiójátékán Szakony -
ban, ahol gyülekezetünk teológus hallgatói szolgáltak.
• március 29-én a Magyar Televízió Duna World csator-
nája egyenes adásban közvetítette a virágvasárnapi isten-
tiszteletet templomunkból. 
• Április 5-én ismét tartottunk húsvét hajnali istentiszte-
letet, ami után közös reggelire került sor a gyülekezeti
házban.
• Április 11-én volt az Országos Evangélikus Hittan ver -
seny döntője Piliscsabán, melyen a harmadik–negyedike -
seink második helyezést értek el.
• Április 12-én, Húsvét utáni vasárnap tartottuk a konfir -
mációi és aranykonfirmációi ünnepet templomunkban.
• Április 24-én tartottuk az első közös ifjúsági alkalmat 
a frissen konfirmált fiatalokkal együtt.  
• május 6-án tartottuk a bibliai játszóház tavaszi tanévi
utolsó alkalmát. 
• május 9-én, szombaton Kerületi Kórustalálkozóra ke -
rült sor Szombathelyen, melyen gyülekezeti kórusunk is
szolgált.

• május 14-én volt a bibliodráma csoport utolsó alkalma
a gyülekezeti házban. A csoport munkájában az év során
tizenketten vettek részt nem csak gyülekezetünk tagjai kö -
zül, hanem katolikus és református testvérek is.
• május 15-én ökumenikus ifjúsági találkozó volt az ár -
pád-házi Iskolában.
• május 21. és 26. között a Mikkeli testvérgyülekezet
meg hí vására gyülekezetünk tizennégy fős csoportja uta -
zott Finnországba.

Elõttünk álló események

BIBLIAKÖR ZÁRó ALKALmA
2015. június 2-án a gyülekezeti ház udvarán tartjuk a
keddi bibliakör záró alkalmát.
FÉRFIKÖR ZÁRó ALKALmA
2015. június 13-án, szombaton kirándulással ér véget a
férfikör idei tavaszi időszaka.
tANÉVZÁRó IStENtISZtELEt 
2015. június 14-én, vasárnap 9 órakor tartjuk a tanév -
záró istentiszteletet templomunkban. Ezen a napon erre 
az is ten tiszteletre várunk Mindenkit templomunkba! 
HIttANHÉt
2015. június 16. és 20. között tartjuk hagyományos gyü-
lekezeti napközis táborunkat, a hittanhetet. Várjuk a je -
lent kezéseket!
CSALÁdoS tÁBoR
2015. június 25. és 28. között újra lesz családos tábor
Gye nesdiáson. Várjuk a családok jelentkezését!

tANÉVNYItó IStENtISZtELEt
2015. szeptember 6-án, vasárnap 9 órakor tartjuk a tan -
év nyitó istentiszteletet templomunkban.
ARtIKULÁRIS NAP NEmESCSóBAN
2015. szeptember 27-én, vasárnap Artikuláris Napot
tartunk az egykori artikuláris helyen Nemescsóban. Ezen
a napon Kőszegen nem tartunk istentiszteletet, mindenkit
Nemescsóba várunk!

A Magyar Televízió Duna World csatornáján templo -
munkból egyenes adásban közvetített virágvasárnapi
istentiszteletet megtekinthető gyülekezetünk honlapján,
a koszeg.lutheran.hu oldalon.

IFJúSÁGI tÁBoR GYENESdIÁSoN
2015. augusztus 4. és 8. között Gyenesdiáson

tarjuk a gyü lekezeti ifjúsági tábort, 
melyet az idei évben a kon firmációi hétvégéhez 

hasonlóan a szombathelyi és a ná das di gyülekezettel
együtt szervezünk.

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET
PÜNKÖSDHÉTFO” N 

2015. május 24-én, 10 órától 
ökumenikus istentiszteletet tartunk 

a Szent Imre templomban.
Igét hirdet Donatin Tamás református lelkész. 
Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra! 

Templomunkban pünkösdhéto”n 
nem tartunk külön istentiszteletet!
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PÜNKÖSDI

REJTVÉNY

1. Krisztusban lettünk egymásnak 
2. Itt nevelkedett Jézus
3. Az egyik apostol, András

testvére
4. Az Úr napja
5. Jézus 
6. Itt alakult az első gyülekezet
7. Evangélista volt
8. A népek apostola
9. Ennyi ember keresztelkedett

meg pünkösdkor
10. A Biblia szó jelentése

2015. Pünkösd

Luther nyomában 
A reformáció ötszázadik évfordulójához közeledve
ötnapos autóbuszos kirándulást szervezünk gyüleke-
zetünkben. 

Időpont: 
2015. augusztus 20-i kora reggeli indulással, 
és 24-i esti érkezéssel.

Az előzetes program:
1. nap: Kőszeg, Drezda pár órás megállással, Dessau
(itt lesz a szállásunk egy 3 csillagos hotelben,  Days
Inn Dessau)
2. nap: Eisleben (luther szülőháza), lipcse (Tamás
templom), szabadidő lipcsében
3. nap: Eisenach (Wartburgi vár), Erfurt (kolostor),
esetleg Weimar, ha belefér az időbe
4. nap: Wittenberg (vasárnapi istentisztelet a városi
templomban, vártemplom, luther-ház, Melanchthon-
ház)
5. nap: Dessau, Prága (pár órás megállással), Kőszeg

Még néhány szabad helyünk van! 

A jelentkezés határideje június 30.

Az úttal kapcsolatban érdeklődhetnek lelkészeinknél.

Ősszel újra indítunk konfirmációi felkészítést mindazoknak, akik fel-
nőttként szeretnének megkeresztelkedni, illetve annak idején valamiért
elmaradt a kon firmációjuk.

Érdeklődni és jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban személyesen lelké -
sze ink nél, a 94/361-145-ös telefonszámon, illetve a koszeg@lutheran.hu 
e-mail címen. Szeretettel várjuk jelentkezésüket!

Felnőtt 

konfirmáció


