
Van néhány karácsonyi történetet megörökítő kép, ami
különösen is közel áll a szívemhez. Ismert és is me -
retlen művészek alkotásai. Klasszikusak és moder nek,
romantikusak és naturalisztikusak. Az elmúlt napok-
ban gyarapodott a sor. Egy barátom írása mellett egy
különös képpel találkoztam. A születéstörténetnek azt
a pillanatát örökíti meg, amikor még senki nem érke -
zett meg. Sem a pásztorok, sem a bölcsek. Csak hárman
vannak. Mária, József, és a gyermek a vörös, a sár ga,
és a kék árnyalatában.

József úgy ül a képen, mint akinek vállára óriási te -
her nehezedik. Mellette van szinte álomban a szülés -
ben kimerült Mária, s ott fekszik előtte a gyermek, aki-
nek születése mindent megváltoztatott az életében.
Aki minden előzetes tervét, elképzelését felülírta. Már
nem ugyanaz az ácsmester, aki volt. Isten belépett 
az éle tébe. Konkrétan és drasztikusan. Emellett nem
lehet csak úgy elmenni, elsuhanni, ezt fel kell dolgozni.
Ne gondoljuk, hogy csak a rossz feldolgozásához kell
idő, csak az nehezedhet ránk nyomasztó teher ként, ami
egyértelműen rossz. Isten minden tette és lé pé se, ami-
vel keresztezi utunkat, amivel átírja álma inkat, amivel
új terveket ad, új lehetőségeket kínál fel, új sze repekbe
helyez, és új utakra indítja lábunkat – ránk nehezedik.
Ilyenkor bizony kell az a néhány óra, úgy mint József -
nek, összetett kézzel, a Gyermekre néző te kintettel,
hogy a csendben újragondoljuk a törté né se ket. Nem
hinném, hogy József biztosan tudja, hogy mit jelent 
az a feladat, ami rábízatott, hogy mivel jár az út, amire
kiválasztatott, ahogy legtöbbször mi sem tudjuk pon -
to san meghatározni, hogy egy új helyzet mit hoz szá -
munk ra, de mégis az a néhány óra csend a forduló-
pontokon az erőforrás helye, és az erőgyűjtés ideje.

Némi ellenpólust jelentenek a névtelen pásztorok.
Vagy inkább a történet folytatását? Lukács evangélista
feljegyzésének azon részét hozza elénk Berényi Sándor
grafikája, amikor az angyal hírt ad a pásztoroknak. 
A képen a kemény arcokban mintha a remény halvány
mosolya is ott bujkálna. Jelezve, indulni kell, menni
kell, utána kell nézni mindannak, amiről az angyal
szól. A pásztorok azonban nem ülnek le csendben
elmélkedni miután elmentek tőlük az angyalok.
Azonnal mennek, sietve – jegyzi meg Lukács evangé-
lista. Sietve mennek, és beszélnek. Beszélnek Mári -
ának az angyali jelenésről, és beszélnek a visszafelé
vezető úton a hála és a magasztalás szavaival Istenhez. 

A pásztorok indulásában az a nagyon irigylésre mél -
tó, hogy tudnak visszatérni. Pont addig maradnak az is -
tállóban, ameddig kell. A megérintődés pilla na táig.
Nem szalasztják el a pillanatot. Nem siettetik, és nem
akarják meghosszabbítani sem. Visszatérnek. Vissza -
tér nek oda, ahonnan néhány órája elindultak. A meg -
érin tődés pillanata mindig attól válik erőforrássá, hogy
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más tölti be a gondolatainkat, a szívünket, a lelkünket, mint
eddig. Az evangélista ennyit jegyez fel a pásztorok meg érin -
tő déséről: a pásztorok pedig visszatértek dicsőítve és ma -
gasz talva Istent mindazért, amit hallottak és láttak.

Csend és megérintődés. Rajtunk is múlik, hogy mennyire
lesz a miénk. József csendje erősítsen meg minket abban,
hogy az nem az idillhez van kötve, hanem Istenhez. A pász -
torok munkából induló sietős léptei pedig abban erősítsenek,
hogy a megérintődés nem a ráhangolódás mértékéhez, ha -
nem Istenhez van kötve, aki erős Szabadítót támasztott ne -
künk. Lk 1,69 

Ezért 2016 karácsonyán is együtt imádkozhatunk Weöres
Sándorral: „Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz. Most
és mindörökké imádságom ez.”

B. Rohn Erzsébet

Áldott Karácsonyt és Boldog
Új Esztendőt kívánunk!

megérinto”dés
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A 2017-es év igéje: 

Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Ez 36,26

Néhány éve nem lehetett nyugodtan végigsétálni a folyo -
són. Az akkori diákok nem tiszteltek senkit és semmit. Fo -
lyamatosan konfliktusban voltak a tanárokkal, egymással
és önmagukkal is. Többnyire a tanárok ki sem mertek jön -
ni a teremből, nemhogy megpróbáljanak rendet terem teni.
Mindenki leírta ezt az iskolát. A nevelőtestület nem talált
kiutat, saját határuk a világ határait jelentette számukra.

Ez is olyan helyzet, amikor a kiutat kereső szív kilá tás -
talan, életképtelen, pusztulásra ítélt. Beszűkül a látásmód
és leginkább a hiányok fogalmazódnak meg. Érezhető,
hogy nem jó úgy, ahogy van, de már csak panaszra, sóhaj -
tozásra, földre szegezett tekintetre futja. 

A hiányoktól szenvedő változás utáni vágya énekes -
köny vünk egyik kérőimájában így jelenik meg: „Uram,
vedd el ezt az én kőszívemet, és adj olyan szívet, amely
téged szeret és tisztel; olyan szívet, amely benned találja
örömét, utánad vágyik, és neked akar tetszeni Krisz -
tusért.”

Az oslo-i iskolában aztán megváltozott valami. Kívülről
jött a segítség, mely aztán alapjaiban változtatta meg 
az is kolában dolgozók szemléletmódját és formálta rajtuk
keresztül a diákokat is. Olyannyira, hogy néhány év alatt
a város legnépszerűbb multikulturális gimnáziumává vált
az intézmény.

Új szívet adok nektek – ígéri Isten az övéinek. Amikor 
a szívről szól, tudjuk jól, hogy nem szívátültetésre készít,
nem kétséges kimenetelű orvosi beavatkozással ijesztget,

hanem a saját határaiba ütköző embert győzi meg arról,
hogy van segítség, van változás, van élet annak ellenére,
ha adott pillanatban ez lehetetlennek látszik is. Szent-Gály
Kata írja egy helyen a lehetőségeinkről, hogy az emberi
sorsot a végtelen vágyak és véges lehetőségek jellemzik,
miközben természetfölötti életünkre éppen a fordítottja
igaz: végtelen lehetőségek és véges vágyak. Azt a biz ta -
tást kapjuk Istentől, hogy Krisztusban a végtelen életújító
lehetőség lép be a szívünkbe. Abba a szívbe, ami a héber-
ben többletjelentéssel bír, merthogy a lelket, az ember leg -
bensőbb lényegét jelöli. Ha itt történik változás, valóban
új alapra helyeződik minden. Ha ez megtörténik, nem
marad ugyanolyan az életünk, megtörténik a változás.

A 2017-es évben ezzel a reménységgel járhatunk: Isten
új lehetőségeket tartogat számunkra Jézus Krisztusban. 

Zsóri-Ments Orsolya 

– A thurgaui református egy házban
már régóta végeznek szol gálatot
laiku sok, ez azonban a szent sé gek
kiszol gáltatására természetesen nem
terjed ki. 2000-ben határozta el 
a zsinat, hogy minden gyü le  kezetben
egy évben legalább egyszer legyen
egy laikusok által tartott istentisz te -
let, általában november második va -
sárnapján.

Az rendben van, hogy a zsinat hoz
egy ilyen döntést a reformátori elvek
mentén, de hogy fogadták ezt 
a gyülekezeti tagok? Nálunk erősen
az a szemlélet uralkodik, ha nem 
a lelkész végzi a szolgálatot, az nem
az igazi. Például a látogatásoknál
megfigyelhető ez. És a lelkészek?
Nem éreztek egyfajta konkurenciát 
a laikusok aktív szolgálata kapcsán?

– Nagyon pozitív volt a fogadtatás. 
A legtöbben változásként, újításként
tekintettek rá, ami által erősödhet 
a gyülekezet. A lelkészek is többsé -
gé ben örömmel és lelkesen fogadták,
hiszen az egyházi élet gazdagodását
látták meg benne, minél többen
szolgálnak az egyházban, annál aktí-
vabb a gyülekezeti élet. Ez egyébként
konkrétan a csa ládi istentiszteleteken
valósul meg, amelyen nagyon sok
ön kéntes szolgál. Persze az igazság-
hoz az is hozzátartozik, hogy nem
minden lelkész fo gadta ezt a zsinati
rendel kezést tö ret len lelkesedéssel,
mert úgy gondol ják, azt vallják, hogy 
az istentisztelet a lelkész szakterülete.

Itt nálunk Kőszegen is sok önkéntes
szolgál az istentiszteleten. Az igét, 
és a közbenjáró imádságot laikusok
olvassák. A prédikáció azért más. 
A szombat éjszaka a lelkész számára 
semmivel sem összehasonlítható, és
ez még akkor is így van, ha már leírt
prédikációval rendelkezik az igehir-
dető. A prédikáció sosincs kész. Úgy
tapasztalom, hogy amíg el nem hang-
zik, addig feszíti az embert belül. 

Folytatás a 6. oldalon.

A KŐSZEGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA
Felelős kiadó: a Kőszegi Evangélikus Egyházközség
Cím: 9730 Kőszeg, Zrínyi u. 6. Telefon/fax: 94/361-145
E-mail: koszeg@lutheran.hu Honlap: koszeg.lutheran.hu
Felelős szerkesztő: Baranyay Csaba
Nyomdai előkészítés: Mező Beatrix
Készült a Projekt Nyomdában, Kőszegen

Megjelenik Kőszegen, évente két alkalommal.
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Laiensonntag
Néhány évvel ezelőtt megütötte a fülemet gyülekezetünk egykori lelké -
szének Fliegenschne Frigyes vejének, Karl Müllernek egy mondata, amikor
is meg említette, hogy haza kell mennie, mert ő fog prédikálni a vasárnapi
istentiszteleten.

Bevallom, hogy megirigyeltem a svájci gyülekezeti életet, amelynek ter -
mé szetes része, hogy presbiterek igehirdetési szolgálatot vállalnak. 
A re for má ciónak áldott öröksége ez, hiszen 1520-ban Luther ezt írta: 
A ke resztség által mindannyian pappá lettünk szentelve.

2015-ben kapva kaptam az alkalmon – a Müller házaspár az utób bi
évek ben már évről-évre késő őszig közöttünk marad –, és megkértem Karlt,
hogy prédikáljon ő az őszi német nyelvű istentiszteleten Kiszsidányban.
Nem csak azért éreztem ezt óriási lehetőségnek, mert német anyanyelvű
szolgálata hangozhat fel közöttünk, hanem azért is, mert ezáltal demonst-
rálhatjuk azt a szemléletet, ami a svájci egyházban megvalósult. Az idei
kiszsidányi Laiensonntag után beszélgettünk Karl Müllerrel arról, hogy
hogyan vált gyakorlattá a laikusok szolgálata az egyházközségekben.
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Nagy megtiszteltetés érte az immár ötéves Férfikört: no -
vem ber második szombatján mi adhattunk otthont a Kerü -
leti Férfi Napnak. A téliesre fordult idő ellenére szép
szám ban gyűltünk össze a gyülekezeti teremben. A Ka -
pos várról, Győrből, Sopronból és Szombathelyről érkező
férfi testvéreinket meleg teával, kávéval és házastársaink
révén finom süteményekkel fogadhattuk.

A rövid köszöntések és Mesterházy Balázs esperes nyitó
áhítata után egy izgalmas előadás részesei lehettünk. 
Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, az Ökumenikus
Tanács főtitkára a kereszténység és az iszlám kapcso latá -
ról, kérdéseiről beszélt. Az igencsak aktuális téma sok
olyan kérdést is felvet bennünk, amikre nem mindig ka -
punk azonnal választ. Nagyon jó volt az elhangzottak után
együtt gondolkodni, beszélgetni, véleményt formál ni. 
Az előadónak az arab világban szerzett többéves tapasz -
talata pedig sok dolgot más megvilágításba helyezett.

A kollégiumban elköltött ebéd után Blatniczky János
Dániel beledi evangélikus lelkész segítségével a honfog -
lalás kori eleink íjászatába kaptunk betekintést. A bemu -
tatóval egybekötött előadás után akár ki is próbálhattuk,
hogy milyen érzés egy korhű reflexíjjal lőni.

A délután második részében Söptei Imre levéltáros mu -
tatta be rendhagyó módon gyülekezetünket. A neves gyü -
le kezeti elődök munkásságán keresztül, fényképekkel
illusztrálva beszélt arról hogyan fejlődött, változott a vá -
ros és benne a gyülekezet. 

Ez a találkozó ismét megerősített abban, hogy milyen jó
közösségbe tartozni. Jó volt megtapasztalni ebben a for má -
 ban is az összetartozást, kizökkeni a hétköznapok ru tin   jából
és érdekes témákról beszélgetni. Különleges él mény volt
számomra, amikor közel ötvenen férfiak ének szóval együtt
dicsértük az Urat. Az alkalom lelké szünk, Baranyay Csaba
áhítatával zárult. Marton András

Luther Márton német ágostonrendi
szerzetes 1517. október 31-én szö -
gez te ki az egyház megújítására
vonatkozó tételeit a wittenbergi vár -
templom ajtajára. Ezen a napon
tartjuk azóta a reformáció ünnepét.
Az idei év, mint a jövő évi 500. jubi-
leumi év nyitánya különösen hangsú-
lyos a protestáns egyházakban. 

A reformációi emlékév a kien gesz -
telődés gesztusával indult, mert 
az Evan gélikus Világszövetség veze -
tői, a svédországi Lundba (itt alakult
meg a világszervezet 1947-ben) hív-
ták meg Ferenc pápát a jubileumi év
nyitóeseményére, hogy ökumenikus
istentisztelettel vegye kezdetét 

vette kezdetét a jubileumi év, amit 
a református templomban tartottunk.
Az 500. évfordulóra pedig minden
közösség többféle programmal ké -
szül. A helyi evangélikus gyülekezet-
ben a „Kőszegi toronyélmény” pro -
jektünk az, ami a leglátványosabb
része lesz majd az ünnepnek. 

Ter veink szerint egy év múlva
ilyenkor gyülekezetünk különálló
harangtornyában kialakított torony -
múzeum és kilátó is hirdetni fogja
majd a re for máció mindig aktuális
üzenetét: „ecclesia semper reforman -
da” – az egyháznak mindig megúju -
lásra van szüksége!

Baranyay Csaba

az em lékezés. Reformáció ünnepén
nem az egyházszakadást ünnepeljük
(Luthert a pápa 1520-ban kiátkozta, 
s ezzel kezdetét vette az 1054-es
keleti és nyugati egyházszakadás
utáni, immár a nyugati egyházon
belüli szakadás is), hanem az egyház
megújulásának ünnepeként szeret -
nénk beszélni arról, hogy Isten Szent -
lelke ma is végzi a reformációt 
az egy házban. 

Világszerte és természetesen ná -
lunk Magyarországon is rengeteg
esemény kapcsolódik a kerek évfor -
dulóhoz. Kőszegen a református és
evangélikus gyülekezetek közös
ünnepi úrvacsorai istentiszteletével

Dunántúli Kerületi Férfi Nap

Reformáció 499
Reformáció 499 Reformáció 499

Reformáció 499Reformáció 499
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„Jézus szeret minden kicsi gyereket,
minden kicsi gyerek jöhet hozzá.”

Csütörtök reggel 8 óra van. Nagyfiam már az iskolában,
kisebbik az oviban. Másfél éves kislányommal otthon reg -
gelizünk, hogy aztán lázasan öltözködhessünk csinos-
csajosba, feltankolhassuk a pelenkázó táskát rágcsával,
innivalóval. Fél 10-kor már indulnunk kell barátainkhoz,
ahol az anyukával még két kislány beszáll az autóba.
Akkor aztán robogunk Kőszegre az Evangélikus Gyüle -
kezeti Házba, ahol a már kiterített puha piros szőnyegen
kislányok, kisfiúk vetkőz nek,
játszanak. Többnyire anyá -
val, de volt, hogy apuka jött,
mert anyának egyéb dol ga
volt, vagy csak egy órányi
nyugalomra, csendre vá gyott. 

Percekkel később aztán
már énekelünk, sokat, be -
szél getünk, játszunk, imád-
kozunk. Mert ez a legkiseb -
beknek szóló Evangélikus
Baba-mama kör (nem csak
evangélikusoknak), ami kis
kihagyás után 2016 szep -
temberében újraindult. Már
érdeklődtünk páran, mikor
Zsóri-Ments Orsolya lelkész elvállalta vezetését, hiszen 
ő ma ga is hiányolta harmadik gyermekével ezt a kö zös -
ségi alkalmat. Teendői mellett szakított időt arra, hogy te -
matikus menetrendet alakítson ki kis csoportunk szá má ra.
Az alkalmak közös kérésre kéthetente vannak, egyszer 
a lel késznő által hozott igét beszéljük át, gondoljuk to -
vább, máskor gyerekneveléssel kapcsolatos előadásra van
lehetőség a szülők, illetve külső előadó segít sé gével. Volt
így már babamasszázs, babahordozás, lesz a jövő ben
baba-elsősegély egy mentős segítségével, és van pszi cho -
lógus anyuka, aki szívesen válaszol kér désekre.

A városban van Ringató, Mocorgó, Babafoglalkoztató,
korai nyelvtanítás, fejlesztés minden mennyiségben. Ho -
lott gyermekünknek elsősorban RÁNK van szüksége, 
a gondoskodásunkra, a szeretetünkre, ölelésünkre. Meg 
a nyugalmunkra, türelmünkre és a feltétel nélküli elfoga-
dásunkra. De a 24 órás „szolgálat” nem könnyű, sokszor
magányosságként éljük meg. Nem mindenkinek van csa-
ládi segítsége, a baráti pedig szinte teljesen kihalt. Pedig 
a gyermeknevelésben az anyák egymás közötti támoga -
tása legalább olyan fontos, mint a lelki élet gondozása.
Sokszor váratlan megoldást nyújthat egy másik anyuka

nézőpontja. Már egy barát is
elég, hogy jobban érezzük
magunkat, már egy jó szán -
dékú tanács is feldobhatja  
a hangulatunkat. Nyugodt
anyá nak aztán a gyermeke
is nyugodtabb. A minden -
napos összezártság, rutin és
kommunikációhiány kiváló
orvossága egy Baba-mama
összejövetel. Ahol a kicsik
felfedezhetik saját korosz tá -
lyukat, az édesanyák átbe -
szélhetik hétköznapi gond-
jaikat.

Evangélikus közös ségek -
ben csodás dolog együtt énekelni, emberközeli, hétközna-
pi módon megtapasztalni Isten jelenlétét. Szeretetünkön
kívül a legtöbb, amit adhatunk gyermekeinknek, hogy
korán megélhetik a közösségbe tartozás megtartó erejét. 
A kedvenc gyerek mondókák, dalok közé keresztény da -
lok, rigmusok, imák is bekerülnek, sokszor ugyanúgy át -
moz gatva, mint az erre specializálódott foglalkozásokon,
csak itt marad idő egymás felfedezésére, közös játékra, az
édesanyáknak pedig a beszélgetésre.

Köszönjük a lehetőséget, a helyet és a figyelmet!
Oroszvári Katalin

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket…” MK 10,14

Újraindult a baba-mama kör

Gyülekezetünk tagja 
a Sztehló ösztöndíjasok között

A Sztehlo Gábor-ösztöndíj a Magyar -
országi Evangélikus Egyház Országos
Pres bitériuma által alapított tehet-
séges, de szociálisan rászoruló, egy-
házi közép iskolában tanuló evangé-
likus diákok támogatására szolgáló
ösztöndíj, melyet azzal a céllal hoztak
létre, hogy segítse azon tehetséges, ám
nehéz sorsú, evangélikus középiskolás
tanulókat tanulmányaikban, akiknek
anyagi lehe tőségeik szűkösek. 

Az ösztöndíj célja továbbá az evangé-
likus értelmiség kine velésének elő -
segítése.

Ebben az ösztöndíjban már részesült
régebben is gyülekezetünk fiatalja. 

Idén azonban újra van ösz tön -
díjasunk Plejszer Nóra személyében,
aki külföldi nyelvtanfolyamon való
rész vételre nyert el támogatást az ösz -
tön díj keretében. 

Gratulálunk neki és kívánjuk to -
vábbi tanulmányaihoz Isten áldását! 

BCs
Pleiszer Nóra és Fatalin Patrícia (Nemes-
csóból) az Evangélikus Hittudományi
Egyetem dísztermében az ünnepség után
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Sokan emlékszünk vissza hálás szív -
vel a 2008-as kőszegi Szélrózsa talál -
kozóra, amely sok fiatal és lélekben
fiatal gyülekezeti tagunkat mozgatta
meg annak idején, és adott nekünk 
a sok munkán felül meghatározó
élményeket.

Az idei év ismét a Szélrózsa éve
volt, hiszen a kétévente megren de -
zésre kerülő ifjúsági találkozót 2016.
júliusában a Mátrában rendezték
meg. Ráadásul idén valóban a szél -
rózsa minden irányából érkeztek ma -
guk a kőszegi fiatalok is a talál ko -
zóra. Az egyetemisták nagy része 
a maga útján jött Mátrafüredre,
természetesen voltak olyanok, akik-
kel a „hagyományos módon” a piros
kisbusszal és egy személyautóval
indultunk innen Kőszegről, de olyan
is akadt, aki önkéntes szolgálatra
jelentkezve már egy nappal korábban
érkezett, hogy az előkészítésben és 
az egész találkozó ideje alatti háttér-
munkában segítsen. 

Gyülekezetünk néhány fiatal tagját
kérdeztük meg a találkozón szerzett
élményeiről, és arról az úgynevezett
„Szél ró zsa érzésről”, amely minden
második esztendőben körülbelül két -
ezer fiatalt moz gat meg, hogy felke-
rekedjen a szer dától vasárnapig tartó
nagy örömünnepre. 

Milyen programokon vettél részt 
az idei Szélrózsa találkozón?

Fejes Péter: Sok koncerten vettem
részt, például a Közel és a Promise
zenekarok koncertjein, de ezeken 
a bandákon kívül voltam élő társa -
son, rendszeresen látogattam a külön -
böző kávézó standokat előadásait, 
és a kőszegi ifisekkel, valamint új
barátainkkal beszélgettünk kalandoz -
tunk a Szélrózsa területén. Nagyon
várom a legközelebbi Szélrózsa talál -
kozót.

Mi tetszett a találkozóban, mik voltak
a legfontosabb élményeid?

Pausz Ádám: Tetszettek a reggeli
együttlétek – beleértve a reggeli kö -
zös elfogyasztását a táborban.  Meg -
ragadott, hogy a sérült emberek is
velünk együtt voltak a koncerteken is
és egész nap. Valamint tetszett az is,
hogy szabadon mozoghattunk a tá -
bor ban, nem volt kötöttség!

Mi is az a „Mekk Elek”
és milyen volt így részt
venni a Szélrózsa talál -
kozón?  

Szélrózsa találkozón a Mátrában
Marton Csaba: A Mekk Elek azok-
nak a fiataloknak a csapata a Szél -
rózsán, akik a fesztivál építésének
kezdetétől annak lebontásáig a pa -
kolás, rakodás, helyszín berendezésé-
nek feladatait ellátják. S hogy milyen
így részt venni? Teljesen más, mint
résztvevőként. Egy pörgős csapat
tag jaként külső szemlélőből – ha
csak kicsi feladatokkal is –, de belső
részesévé válik az ember a szer -
vezésnek.

Számodra mi a legfontosabb a Szél -
rózsában? 

Plejszer Nóra: A Szélrózsa Talál -
kozóban a legfontosabb számomra 
a lelki összetartás. Ez azért jó, mert
ahogyan átszellemülve a találkozó
hangulatától, közösen éneklünk és 
az áhítatokon részt veszünk, boldo-
gabbá válik mindenki és ez nagyon
felemelő érzés számomra. Az összes
programon való részvétel közelebb
visz minket Istenhez, egyfajta nagy
szabadságérzet kíséretében.
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2016. november 10-én ünnepelte Simon Jánosné Éva néni
100. születésnapját. Huber László polgármester úr és in -
téz ményünk vezetői virággal, ajándékcsomaggal és tortá -
val köszöntötték őt. A bensőséges hangulatú ünnepségen
Éva néni a tőle megszokott fiatalos humorral, vidámság-
gal beszélgetett polgármester úrral. A szeretetotthon lakói
köszöntő dallal és a kedvenc nótájával kedveskedtek neki.

Simon Jánosné, Jóba Éva 1916. november 12-én szüle -
tett Kiskőrösön. Postáskisasszonyként dolgozott, nyugdíj -
ba a Budapesti Úttörő Áruház pénztárosaként vonult. 

2005. májusában költözött be a Kőszegi Evangélikus
Szeretetotthonba, ahol elmondása szerint jól érzi magát.
Az ott dolgozókat és a lakótársait mindig jókedvre deríti
nótáival, vicces történeteivel. Szeptemberben elesett és el -
törött a válla, azonban ez nem akadályozza meg napi sétái -
ban, levegőzésében. Ausztriában élő lánya, veje és unoká -
ja tartja vele a kapcsolatot, rendszeresen látogatják őt.

Éva néni ugyanakkor nem a legidősebb lakója ottho -
nunk nak, mert egy jó hónap múlva egy másik lakónk,
Ribnikár Antal, Tóni bácsi, a 107. életévébe léphet. Ezzel

ő a városunk és információink szerint Vas megye egyben
leg idősebb embere is. 

Isten áldja meg őket, és a szeretetotthon minden lakóját!
Schwahofer Péter

Szeretetotthonunk idős lakói

A 2. oldal folytatása                   Hogy van
ez a laikusokkal, mi segít a készülés,
és az istentisztelet vezetése során?

– Van egy munkacsoport a Thurhgaui
egyházban (két teológus és három
laikus), akik javaslatokat dolgoznak
ki a témához és a textushoz, valamint
az istentiszteletek liturgiájához. Te hát
közösségben készülünk. A gyüleke-
zetekben 3-4 önkéntes alkot egy cso-
portot, akik azután az istentisztelete-
ket vezetik. Az első alkalommal egy
bibliatanulmányt készítenek, a má -
sodik alkalommal pedig az istentisz -
te let menetét állítják össze, kivá -
lasztják az énekeket, imádságokat.
Természetesen, aki ebben a szolgá -
latban részt vesz, az egyedül is átgon -
dolja a témát, meditál, imádkozik 
a bibliai ige felett, és keresi a szemé -
lyes üzenetet is.  

Ha jól tudom, akkor az előkészítő
csoportokban való részvétel ön kén -
tes. A zsinati javaslatot mennyire
tekintik kötelező érvényűnek a pres bi -
terek számára?

– Természetesen nem kötelező a pres -
bi tereknek. Nem mindenki érzi ma -
gát alkalmasnak erre a szolgálatra.
Azt mondhatom, hogy körülbelül 
a presbitérium fele vesz részt benne,
és leginkább nők. Az istentiszteleten
való lektori szolgálat (igék, közben -
járó imádság, hirdetés felolvasása)
vi szont kötelező. 

Engedd meg, hogy a végén még
kitérjünk a személyes szolgálati
területeidre. Kőszegi gyülekezetünk-
ben(Kiszsidányban) kétszer tartottál
német nyelvű istentiszteletet, részt
veszel, amikor csak itt vagy a magyar
nyelvű istentiszteleteinken, férfiköri
alkalmainkon, az Orsolya-napi vásár
szervezésében támogatod a felesége-
det, Ágit. Sőt néhány évvel ezelőtt fin-
neket is fogadtatok, amikor gyüleke-
zetünkben egy mikkeli csoport
vendégeskedett. 

– Sok mindent „letettem” már otthon.
Az elmúlt 14 évben (2016 májusáig)
presbiter voltam az aadorf-aawan -

geni gyülekezetben, a diakóniáért,
egyházzenéért és a liturgiáért voltam
felelős. Korábban (1979-1991) is
vol tam már presbiter, akkor gazdasá-
gi feladatokat láttam el. 1992-2015-
ig pedig Thurgau tartományban zsi -
nati tag voltam. 

Úgy búcsúztunk az ősz végén, hogy
tavasszal, ha Isten éltet találkozunk.
Reméljük, hogy még sokszor járja
meg az autó az Aadorf-Kőszeg-
Révfülöp útvonalat, és átélhetjük újra
és újra a közös szolgálat örömét.

B. Rohn Erzsébet
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A 2016. esztendő a kazuális
szolgálatok tükrében

Németh Kristóf
Zsóri Borbála
Pápai Máté László
Lepold Lujza
Tóth Vivien (felnőtt ker.)
Bencze Benjámin
Bencze Melina
Baricz Fanni
Kasper Lili Mia
Baranyai Kristóf
Takács Máté
Takács Attila
Horváth Mirkó Milán
Szalai Izabella
Krály Dóra
Váradi Gréta

Krancz Zsolt és Varga Krisztina
Tonházi András és Debrei Ildikó
Kelemen Péter és Kirizs Kata
Gulner László és Németh Genoveva
Hódosi Zsolt és Neválovits Szilvia
Varsányi Áron és Piri Nóra
Alapi Norbert és Ganzer Renáta

Lágler Károlyné Bander Jolán (88 éves) Kiszsidányban 
Baráth Jánosné Slankovics Ibolyka (86 éves)
Juhász János (81 éves)
Szalai Imréné Varga Irén (85 éves)
Prácser Lajos József (65 éves)
Hajdú Ferencné Mayer Ilona (86 éves)
Balogh Sándorné Kriskó Judit (65 éves)
Szupper Zoltán (33 éves – templomi búcsúztatás)
Bács András István (66 éves) Kiszsidányban
Csörnyi Miklós (65 éves) 
Fehér Sándor (74 éves)
Németh Dóra Szabina (32 éves)
Tonházi Jenő Károly (65 éves)
Horváth Imréné Dávid Mária (72 éves)

„Légy mindhalálig támaszom, 
Év év után ha szárnyal!
Segíts meg minden új napon, 
A Jézus vére által!
Így mindhalálig zenghetem, 
Hogy megsegít jó Istenem, 
Mint eddig megsegített!”

(Ev. ÉK. 349. ének)

A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN RÉSZESÜLTEK

HÁZASSÁGUKRA ISTEN ÁLDÁSÁT KÉRTÉK

A FELTÁMADÁS REMÉNYSÉGÉBEN 
BÚCSÚZ TUNK TŐLÜK

Megjelent és gyülekezeti 
iratterjesztésünkben 

750 Ft-os áron kapható 
a 2017. évi 

gyülekezeti naptár!
Szeretettel ajánljuk 

Testvéreink figyelmébe!

Köszönjük mindazok segítségét, 
akik adójuk 1 százalékának felajánlásával segítik 

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

Gyülekezetünk Békesség Háza Alapítványa
__________________________________________

A Magyarországi Evangélikus Egyház 
technikai száma: 0035

A Békesség Háza Alapítvány 
adószáma: 18886700–1–18

bankszámlaszáma: 11747051–20101495 

A 2016-os esztendő különleges volt abban az össze füg -
gésben, hogy a keresztelések száma több mint a duplája volt
a temetések számának. Hálásak vagyunk Istennek ezért, 
és reménységgel tekintünk előre is, hiszen már a jö vő év ele-
jére is több keresztelői előjegyzésünk van. Ugyan akkor
kívánjuk Isten vigasztalását az előrementek hozzátartozói
számára, a közös útra indulóknak pedig Urunk hordozó
szeretetét kérjük, hogy növekedhessünk ezután is gyüleke-
zetünk közösségében számban és lélekben egyaránt!

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

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.

11.00 Istentisztelet Kiszsidányban

(kéthetente)

KEDD 15.00 Gyülekezeti bibliaóra

SZERDA 16.00 Bibliai játszóház 

(minden hónap első hetében) 

18.30 Kóruspróba

CSÜTÖRTÖK 10.00 Bama-mama kör (minden 2. héten) 

15.00 Konfirmációi óra

PÉNTEK 17.00 Férfikör (minden hónap 2. hetén)

17.30 Ifjúsági alkalom (megbeszélés

szerinti pénteken)

Vető-Freyler Márk
Lengyel Kata Sára
Szendrő Nimród
Tóth Ármin
Gurisatti Jázmin
Gurisatti Gréta Napsugár
Gurisatti Nóra
Búza Natali
Katona Réka Anna
Csánits Emma Petronella
Kampits Benedek
Bruckner Máté
Kovács Máté Iván
Nárai Péter (felnőtt ker.)
Paár Zsóka
Molnár Luca
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• Június 12-én tartottuk a tanévzáró istentiszteletet temp -
lomunkban.
• Június 17-19-én Gyenesdiáson gyülekezeti hétvégét
tartottunk. Vasárnap a keszthelyi evangélikus templomban
vettünk részt istentiszteleten. 
• Június 20. és 24. között tartottuk gyülekezeti napközis
táborunkat, a Hittanhetet. Pénteken közös kiránduláson
vettünk részt a Pogányokban. 
• Július 27. és 31. között gyülekezetünk fiataljai is részt
vettek a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozón a Mát -
rában. 
• Augusztus 28-án Mikkeli testvérgyülekezetünk régi
temp lomának 200 éves hálaadó ünnepén lelkészeink
vettek részt a finn testvérek meghívására. 
• Szeptember 3-án pótolta a férfikör a tanév végére ter -
vezett, de akkor elmaradt kirándulását, amikor is egy gya-
logos túrán vett részt a házastársakkal és családtagokkal
kibővült csapat. Erdősi Attiláék pincéjénél meg pi henve,
majd pedig a Stefanich Pincészetben ebédelve töltötte
együtt a napot a közösség.
• Szeptember 4-én tartottuk a tanévnyitó istentiszteletet
templomunkban. 
• Szeptember 5-én gyülekezetünk adott otthont a Vasi
Egyházmegye Lelkészi Munkaközösségi ülésének. 
• Szeptember 17-én, szombaton gyülekezetünk is csatla-
kozott az Ars Sacra Fesztivál keretében megrendezett
Nyitott templomok napja programsorozathoz. Ezen a na -
pon a türelmi rendelet idején épült műemléktemplomunk
látogatható volt és több csoportban is lehetőséget kínál -
tunk az önálló harangtoronyba való feljutásra.
• Szeptember 23-án Budapesten, a Deák téri evangélikus
templomban megrendezett Diakónia napi ünnep kere -
tében szeretetotthonunk dolgozója, gyülekezetünk pres -
bitere Németh Tamásné kapta meg az év diakóniai dolgo-
zója kitüntetést a Nyugati Egyházkerületből.
• Október 5-én a bibliai játszóház 1. őszi alkalmát tar tottuk. 
• Október 6-án, csütörtökön volt az első alkalma az újra
indult Baba-mama körnek, akik azóta is találkoznak min -
den második héten a gyülekezeti házban Zsóri-Ments
Orsolya iskolalelkész vezetésével. 
• Október 16-án volt a Kiszállás Kiszsidányban. A német
nyelvű istentiszteleten Karl Müller hirdette Isten igéjét. 
• Október 22-23-i Orsolya napi vásáron ismét részt vett
gyülekezetünk Müller Ágnes vezetésével. A Jurisich tér
15. számú ház előtti árusításból befolyt adományokkal 
a kiszsidányi imaház felújítását támogattuk.
• Október 31-én a Reformáció ünnepén a református
templomban tartottunk közös istentiszteletet, melyen
szolgált gyülekezeti kórusunk is. 
• November 12-én gyülekezetünk adott helyt a Nyugati
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület férfikörös talál -
kozójának. 
• November 19-én Egyházmegyei Konfirmandus Nap
volt Kőszegen, melyen kb. százhúsz fiatal vett részt az
egyházmegye különböző gyülekezeteiből. 
• November 25-27-i hétvégén finn vendégeink voltak
Mikkeli testvérgyülekezetünkből. Juha Palm dómesperes
és Osmo Luukkonen a régi templom gyülekezetének veze -

tőlelkésze hirdették Isten igéjét az advent első vasárnapi
istentiszteleteken Kőszegen és Kiszsidányban. 
• December 4-én katolikus testvéreinkkel közös adventi
taizei áhítatot tartottunk a Jézus Szíve templomban. Azt
követően pedig a templom előtti Fő téren gyülekezetünk
szolgálatával gyújtottuk meg a második adventi gyertyát a
városi adventi koszorún. 
• December 7-én a szerda esti adventi áhítatok soro za tá -
ban zenés áhítatot tartottunk Bozsodi Elemér és Szász
Judit zenei szolgálatával. 
• December 9-én tartotta a férfikör hagyományos ka rá -
csony előtti záró alkalmát. Az ünnepi vacsora elfogyasz-
tására ismét az evangélikus iskola étkezőjében került sor. 

Elõttünk álló események

• A Nők Ökumenikus Világimanapjának kőszegi alkal-
mát 2017. március 3-án, pénteken 17 órakor tartjuk 
az evangélikus gyülekezeti teremben.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
2017. január 15. és 20. között.

Az imahét alkalmait minden nap 18 órától tartjuk.

Vasárnap, hétfőn, és kedden
a Jézus szíve templomban,

szerdán, csütörtökön és pénteken 
az evangélikus templomban  

találkozunk.

Az evangélikus templomban római katolikus,
a Jézus szíve templomban protestáns igehirdetők

szolgálnak.

Január 20-án, pénteken ökumenikus ifjúsági
istentiszteletet tartunk.

Gyülekezeti események 
2016. második felében

ÜNNEPELJÜNK ISMÉT EGYÜTT 
HÚSVÉT HAJNALÁN!

Húsvét hajnali istentiszteletre 

hívogatunk mindenkit templomunkba 

április 16-án 5:30-ra. 

Az istentisztelet után közös 
húsvéti reggeli lesz a gyülekezeti házban.

KONFIRMÁCIÓ

2017. április 23-án, húsvét utáni első vasárnap
10 órától tartjuk a konfirmációt gyülekezetünkben.


