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XV. évfolyam, 1. szám 2018. Pünkösd

A pünkösdi Lélek engedelmességre tanít
Istennek kell inkább engedelmeskedni,  
mint az embereknek. (ApCsel 5, 29)

Péter apostol válaszolt így a nagytanács előtt a főpapnak, 
amikor az apostolokkal együtt kihallgatták őket. A kihall-
gatás oka az volt, hogy minden tiltás ellenére továbbra is 
hirdették Jézus Krisztus evangéliumát, és tanítottak az Ő 
nevében. 

Ismerős szituáció ez a későbbi időkből is, hiszen 
hányszor kerültek a későbbi korok tanúi is hasonló 
helyzetbe. Hiszen minden tiltás, kétségbeesett intéz-
kedés ellenére is minden korban szólt az Isten igéje. 
Volt időszak, amikor halkabban, a kazamaták, vagy 
a templom falai közé szorítva, de élő igeként szólalt 
meg. Nem lehetett azt elnémítani. S hogy mindez így 
történt, annak – Péter tanúságtétele szerint – az Isten-
nek való engedelmesség a kulcsa. 

Az ember azt gondolná, hogy az engedelmesség 
némaságot jelent. Azt jelenti, hogy nem lehet egy sza-
vam sem. Nincs saját 
véleményem és megy-
győződésem, hanem 
némán fejet hajtok a 
felettem lévő paran-
csai előtt. Az embe-
reknek való engedel-
mességben valóban a 
legtöbb esetben ez do-
minál. Olyan ez, mint 
a katonaságban, vagy 
egy politikai diktatú-
rában, vagy éppen a 
vallási életben a rosz-
szul értelmezett lelki 
vezető és tanítvány 
kapcsolatában is. Amikor a vezető utasításait minden 
gondolkodás nélkül hajtja végre az ember. 

Az Istennek való engedelmesség azonban más!  
Az az engedelmesség soha sem némít el, hanem min-
dig aktivizál. Az Istennek ugyanis soha nem külső 
kényszer hatására, hanem belső elhívás és meggyőző-
dés által engedelmeskedem. Amikor is nem szótlanul 
hajtom végre az utasításokat, parancsokat, de boldog 
örömmel hirdetem Isten magával ragadó szeretetének 
hatalmát. Ez tehát a lényeges különbség az Istennek 
és az embereknek való engedelmesség között. 

Ezért hangsúlyozza ennyire erőteljesen Péter, hogy 
más az Istennek és más az embereknek való engedel-
meskedés. Mert míg az egyik külső, a másik azonban 
belső kényszer hatására születik. Az Istennek való en-
gedelmességet ugyanis ez a belső kényszer munkálja. 
Nem máshogyan, mint a bennünk munkálkodó Szent-
lélek által.

Mert a Szentlélek megtanít bennünket NEM-et és 
IGEN-t mondani! 

– NEM-et mondani mindenre, ami nem Istentől 
való, hanem az emberektől. Nagy hatással volt rám 
gimnáziumi éveimben annak a kortárs költőnek a ver-
se, melyet ki is függesztettünk egykor az iskola faliúj-
ságára (dicséretet persze nem kaptunk érte): 

„Krisztus markába szöget vertél 
Dózsa húsából ebédeltél
Hitler taktusra meneteltél
Nemet mondani sose mertél 
… Nemet mondani ma se mernél”

Egyedül Isten Lelke 
képes kiűzni szívünk-
ből a félelmet, hogy 
ne az embereknek, ha-
nem az Neki engedel-
messkedjünk. 

– Merthogy valóban 
ez Pünkösd csodája! 
Hogy a Szentlélek 
megtanít bennünket 
IGEN-t is mondani! 
Igent mondani Isten 
hívó szavára. Igent 
mondani az életre. 
Mert a világ legna-

gyobb csodája éppen ez, amikor az ember képes en-
gedelmeskedni az Istennek. Ezért küldte el Isten az 
Ő Szentlelkét, hogy ezt az engedelmességet munkálja 
bennünk. Hogy ez a csoda megélhetővé váljon. Hogy 
ne kelljen félve, és nyomorultul behódolnunk embe-
ri hatalmasságoknak, de boldogan kövessük és cse-
lekedjük Istenünk akaratát. Ez a valódi szabadság. 
Ahogy Pál apostol is mondja: Az Úr pedig a Lélek, és 
ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. (2Kor 3, 17)

Baranyay Csaba
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Felügyelői szolgálat  
huszonhat éven keresztül 

Koczor Lajost kérdeztük szolgá-
latáról, aki a rendszerváltás utáni 
időszaktól egészen mostanáig töl-
tötte be a felügyelői tisztségét, hogy 
hogyan értékeli ezt az időt? Milyen 
nehézségei és örömei voltak a fel-
ügyelői szolgálatban? S hogy mit kí-
ván útravalóul utódjának, Marton 
Andrásnak, aki áprilisban vette át 
tőle a stafétabotot?!

1991. év végén lakásomon keresett fel 
Ittzés János lelkészúr és felkért, hogy 
vállaljam el a gyülekezet felügyelői 
tisztséget. Erre nem számítottam és 
gondolkodási időt kértem. Olyan elő-
deim voltak e tisztségben, mint Ara-
tó István, aki 1947–1960, Mohr Imre 
Mihály 1960-1975-ig volt felügyelő, 
Kunfalvi János gondnok 1975–1981-
ig, majd Szendrő János felügyelő 
1971–1987-ig, közvetlen elődömként 
pedig Freyler Ernő 1987-től látta el 
gondnokként a felügyelői tisztséget 
is. Félve mondtam igent, de lelkészúr 
megígérte, hogy mindenben segíteni 
fog. Így választott meg a gyülekezet 
felügyelőjének 1992-ben.

Mindjárt a mélyvízbe kerültem, 
hiszen ebben az évben indult meg az 
államosított egyházi ingatlanok visz-
szaigénylése. Így került sor a Gyön-
gyös utcai konventház államosított 
részének természetbeni visszaigény-
lésére, és a Gyöngyös utca 27. szá-
mú ház utáni pénzbeli kártalanításra. 
Ekkor fogalmazódott meg a gondolat, 
hogy a kártalanítási összeg felhaszná-
lásával szeretetotthont hozzunk létre. 
Természetesen ez nem ment olyan 
egyszerűen, mivel az épületrész lakott 

volt. Mikor az utolsó lakó is 
kiköltözött, kerülhetett sor a 
tervek elkészítésére, enge-
délyezésére. Az átalakítás 
nagyon sok pénzbe került. 
Mivel az anyagiak fogytán 
voltak az elnökség javasolta 
a presbitériumnak, hogy ala-
pítványt kellene létrehozni. 
Így született meg a Békes-
ség Háza Alapítvány, melyre 
magánszemélyek, vállalkozások utal-
tak pénzt. Ezzel együtt rengeteg tár-
sadalmi munkával készült az otthon. 

2000-ben még be sem fejeződött 
az építkezés, amikor gyülekezetünk 
lelkészét Ittzés Jánost a Nyugati (Du-
nántúli) Evangélikus Egyházkerület 
püspökévé választották. A presbitéri-
umnak fel volt adva a lecke, hogy új 
lelkészt keressen. Püspök úr átmene-
tileg felkérte Keveházi Lászlót és fe-
leségét Keveháziné Czégényi Klárát a 
gyülekezet pásztorolására, amíg a gyü-
lekezet új lelkészt nem választ. A pres-
bitérium úgy döntött, hogy pályázatot 
ír ki és annak alapján dönt a leendő 
lelkész személyéről. Így választottuk 
meg Dr. K. Remport Pétert gyülekeze-
ti lelkésznek. Mivel lelkészúrnak jogi 
végzettsége is volt, így a szabályzato-
kat, szerződéseket ő készítette el, és ő 
lett a szeretetotthon igazgató lelkésze. 
A szakmai vezető Freyler Ernőné, 
én pedig az intézmény gazdasági ve-
zetője lettem. A szeretetotthon 2001. 
április 2-án fogadhatta az első lakó-
kat. Majd a megüresedett hitoktatói 
lakás átalakításával még öt szobával 
bővülhetett a szeretetotthon.  Már azt 
gondolhattuk, hogy most már minden 

rendben van, mi-
kor 2003. ápri-
lisban a Püspöki 
Hivataltól kapott 
értesítésből tud-
tuk meg, hogy 
püspökúr enge-
délyével, lelké-
szünk egy évre 
Hollandiába uta-
zik tanulmányút-

ra. Így kapott megbízást Zügn Tamás 
Sopronból egy éves helyettesítő szol-
gálatra. Lelkészurat a gyülekezet szí-
vélyesen fogadta. Rövid idő elteltével, 
a betegségéből fakadóan többször szo-
rult kórházi kezelésre, ilyenkor ismét 
Keveháziék helyettesítettek. 

2004. április végén kaptuk lelké-
szünktől az értesítést, melyben ki-
nyilatkoztatta, hogy a gyülekezeti 
lelkészi megbízatásáról lemond. Most 
tehát ismét lelkészválasztás előtt 
állt a gyülekezet. Ekkor határozott a 
presbitérium, hogy meghívásos mó-
don választ lelkészt. Így került 2004 
augusztusában Kőszegre a Baranyay 
lelkészházaspár családjával. Beikta-
tásuk után hihetetlen tenni akarással 
végezték a vállalt szolgálatukat. 

A Várkör 44. sz. épület, a jelenle-
gi kollégium helyén álló egyházi in-
gatlan, valamint az elemi iskola (ma 
óvoda) épületének kártalanítási össze-
géből épülhetett fel a Zrínyi u. 6. sz. 
alatti gyülekezeti ház és lelkészlakás, 
melynek alapkőletétele 2006. április 
17-én volt. Az elkészült épület fel-
szentelésére pedig 2006. szeptember 
16-án került sor. 

A lelkészcsalád átköltözése után 
kezdődött el a volt lelkészlakás átala-
kítása a szeretetotthon céljaira nyolc 
új szoba kialakításával. Jelenleg az 
otthonnak 31 fő befogadására van en-
gedélye. 

A gyülekezetnek volt még lehetősé-
ge a harangtorony tetőszerkezetének 
kicserélésére, valamint a homlokzat 
teljes felújítására. Ezzel megoldódott 
az egyházközség és az óvoda közötti 
probléma is. 
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Már tényleg azt hittük, hogy egy 
időre befejeződtek az építkezéseink, 
amikor 2009. június 24-én hatalmas 
eső zúdult Kőszegre. A hegyekből le-
vonuló sáros víz beszakította a szak-
iskola és a templomkertet elválasz-
tó falat és a templom bejárati ajtóin 
keresztül elárasztotta templomunkat.  
(A képek megtekinthetők gyülekeze-
tünk honlapján.) A hír hallatára jött 
a sok segítség lapátokkal, vödrökkel. 
Mindenki segíteni akart, felekezeti 
hovatartozás nélkül. 

A biztosító, az Országos Egyház, 
az ország gyülekezetei, és magán-
személyek adományaikkal segítették 
a károk helyreállítását. A jó szán-
dékú segítséget ezúton is hálásan 
köszönöm gyülekezetünk nevében 
is! Hatalmas erőt képvisel az ösz-
szefogás. Nem csak a templomunk 
újulhatott meg kívülről, és belülről, 
hanem a templompark is megújult.  
A templomszentelésre 2010. július 
14-én került sor, és ekkor adhattunk 
hálát Istennek.

A sok építkezésen túl ugyanak-
kor annak örülök a legjobban, hogy 
gyülekezetünk, és a szeretetotthon jó 
kezekben van. Azt kívánom, hogy az 
elkövetkező években ne legyen eny-
nyi megoldásra váró feladat. S amikor 
most átadom a stafétabotot Marton 
Andrásnak, azt kérem tőle, hogy jár-
jon nyitott szemmel és füllel a gyüle-
kezetben. Hallgassa meg a gyülekezet 
tagjait, beszélgessen el velük. Kérdé-
seivel pedig nyugodtan fordulhat hoz-
zám, ha tudok, szívesen segítek.

Új presbitérium 
„Úgy szolgáljatok egymásnak, azzal a kegyelmi ajándék-
kal, amelyet egyenként kaptatok, mint Isten sokféle kegyel-
mének jó sáfárai. Ha valaki szól, úgy szólja, mint Isten igé-
jét, ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet 
Isten ad, hogy Isten dicsőíttessék mindenben a Jézus Krisz-
tus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön örökké.” 

Péter apostol első levelének ezek a szavai hangzottak el 
2018. április 2-án, Húsvét hétfőn, amikor ünnepi istentisz-
telet keretében történt meg a megválasztott tisztségviselők 
és presbiterek beiktatása. Az egyházközség közgyűlése a 
következő testvéreknek szavazott bizalmat a 2018-2024-
es ciklusra, akiknek szolgálatához Isten gazdag áldását kí-
vánjuk!

A gyülekezet kántoraként megerősítette a közgyűlés 
Szász Juditot is. Vele és lelkészeinkkel együtt 18 fővel 
kezdte meg a presbitérium szolgálatát. 

 Felügyelő Marton András
 Másodfelügyelő Rónai Gábor
 Gondnok Szentesi József
 Gondnok (Kiszsidány) Bánó Zoltán
 Pénztáros Schwahofer Péter
 Egyházfi Prácser György
 Jegyző Fehér Lenke
 Számvevőszéki elnök Mersichné Hód Lívia
 Presbiterek Erdősi Attila 
  Fehér Helga 
  Freyler Ernőné Orbán Erika 
  Koczor Lajos 
  Schwahofer Gusztáv 
  Stefanich Mátyásné 
                  Preisz Ildikó 
  Wölfel László

Bemutatkozik gyülekezetünk felügyelője, Marton András
1971-ben születtem Budapesten, fiatal 
felnőttként 1993-ban a Budapest-Ke-
lenföldi gyülekezetben konfirmál-
tam. Ott ismertem meg feleségemet 
is. Apai ágon viszont Kőszeghez és a 
gyülekezethez kötnek a felmenőim: 
nagymamám itt volt presbiter, édes-
apám született kőszegi, nagynéném 
a mai napig aktív tagja a gyülekezeti 
kórusnak.

Szombathelyen egy multinacionális 
cégnél dolgozom villamosmérnök-
ként.

Már kelenföldi éveim alatt termé-
szetes volt, hogy a vasárnapi istentisz-
teletek mellett a hétközi gyülekezeti 
alkalmakon is részt veszek. Szívesen 
emlékszem a fővárosban átélt evangé-
likus ifjúsági bibliaórákra, a mai napig 
tudok meríteni egy-egy ott elhangzott 
beszélgetésből vagy átélt élményből.

Ebben az időben tapasztaltam meg 
először, hogy én is tehetek a közössé-
gért: aktív részese lehettem a bodajki 
és a debreceni Szélrózsa találkozó elő-
készítésének és lebonyolításának.

Az ifjúsági alkalmak helyét a fel-
nőtt illetve családos gyülekezeti prog-
ramok vették át fokozatosan, ahogy 
bővült a családom. Azt is átélhettem, 
hogy felekezetünkben működik az ön-
szerveződés és a hagyományok ápo-
lása mellett lehetőség van új dolgok 
kipróbálására is. Erre egy jó példa volt 
a fiatal felnőtt kör elindulása.

2002-ben költöztünk Kőszegre, 
feleségemmel és akkor még három 
gyermekünkkel. Számunka ebben a 
döntésben fontos szerepe volt a gyö-
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Presbiteri nap Acsádon
Hat évre szóló elöljárói mandátumot kaptunk a gyülekezet 
bizalmából. Pál apostoltól tudjuk, hogy „a mi alkalmas-
ságunk Istentől van” (2Kor 3.5). Szolgálatunkat azonban 
csak akkor tudjuk a gyülekezet javára végezni, ha felké-
szülünk rá. Ezt a felkészülést szolgálta a presbiteri nap 
2018. május 12-én, Acsádon. 

A kezdő áhítat után a Róm 12, 3-8 igevers segítségével 
megértettük, hogy a gyülekezeti szolgálat a Lélek kiáram-
lása révén lehetséges. Cselekvő, aktív emberré Krisztus 
által leszünk. „Ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem 
minden tagnak ugyanaz a feladata”, mindenkinek más a 
feladata a gyülekezeten belül is. Ugyanakkor függünk 
egymástól, mert csak akkor tudunk jól működni, ha együtt 
munkálkodunk. Különböző lelki ajándékokat kaptunk szü-
letéskor, mely attól lesz speciális, hogy a Lélek által Isten 
szolgálatába állítjuk.

Ezután számba vettük gyülekezetünk erősségeit és fej-
lesztésre szoruló feladatait. Közös feladatunk, hogy meg-
szólítsuk, hívogassuk azokat, akik ugyan evangélikusok, 
de nem járnak templomba, nem fizetnek egyházfenntartói 
járulékot. Szeretnénk elérni, hogy konfirmált fiataljaink ne 
szakadjanak el a gyülekezettől. Ebben a családok különö-
sen sokat segíthetnek.

Nyolc munkacsoportot hoztunk létre, melyek közül 
több, már eddig is működött gyülekezetünkben. Ezek mun-
kájába bárki bekapcsolódhat: 1. Gyerekmunka, 2. Férfikör,  
3. Énekkar, 4. Látogatói csoport, 5. Imakör, 6. Istentiszte-
leti szolgálattevők, 7. Kerti munka, 8. Arculat csoport (Fa-
cebook, honlap Szegletkő, Kőszeg és Vidéke). 

Csapatépítő játékok tették színessé az együttlétünket, 
melyet gyermeki lelkesedéssel élveztünk.

A záró áldás után abban a reménységben indultunk haza, 
hogy szolgálatunk gyülekezetünk fejlődését szolgálja. 

Fehér Lenke

kereknek, úgy is mondhatjuk, haza-
jöttünk. Negyedik gyermekünk már 
ízig-vérig kőszegi.

Kőszegre kerülésünk után termé-
szetes volt, hogy itt is bekapcsoló-
dunk az evangélikus gyülekezet éle-
tébe. Az elmúlt közel tizenhat év alatt 
szerves részévé váltak az életemnek 
a gyülekezeti alkalmak. A családi is-
tentisztelet, majd a 9 órai istentisztelet 
közössége, a férfikörön mély, basszus 
hangon megszólaló énekek felejthe-
tetlen élménye, a különféle önkéntes 
munkákban való részvétel, mind-mind 
olyan találkozási pontok az ÚR Jézus-
sal és a gyülekezet tagjaival, amelyek 
nélkül már nem lenne teljes egész az 
életem.

Egyetlen dologban volt hiányér-
zetünk: egy olyan – lehetőleg benső-
séges – csoportot kerestünk felesé-

gemmel, ahol házaspárként bibliai és 
családi kérdésekre kaphatunk rend-
szeresen választ. Ezt végül katolikus 
testvéreinknél, a családközösségben 
találtuk meg, ahova befogadtak min-
ket, protestánsokat. 

A hétről-hétre megélt ökumené nem-
hogy gyengítené, hanem inkább meg-
erősíti evangélikus identitásunkat, mert 
sokszor meg kell fogalmaznunk a pro-
testáns, evangélikus álláspontot is egy-
egy kérdésben. Életünkben igazi áldás 
ez a kör.

A felügyelőjelöltség nem volt egy-
értelmű számomra. Már hat évvel ez-
előtt is felmerült a nevem, de akkor 
határozottan elhárítottam a jelöltséget. 
Az idei választáskor is gondolkodási 
időt kértem az első megkeresés után. 
Ebben az időszakban, minden alka-
lommal, amikor beléptem a templom-
ba és körbenéztem a gyülekezeten el-
fogott a kétség, hogy képes lennék-e 
ellátni ezt a feladatot, biztosan én 
vagyok-e a megfelelő személy erre a 
gyülekezeti szolgálatra. A vívódások 
során a testvérek is-
métlődő megkeresése 
győzött meg arról, hogy 
vállaljam el a jelöltsé-
get.

A gyülekezeti élet 
mellett próbálom ma-
gam máshol is hasznos-
sá tenni. Még Keveházi 
Laci bácsi javaslatára 
lettem az Evangélikus 
Szakközépiskolában 

működő Gyurátz Ferenc Alapítvány 
kuratóriumának tagja, később elnö-
ke. Itteni feladataim során az örömteli 
munka mellett tapasztalatot szereztem 
a civil szervezetek működtetésének 
nehézségeiről is. Ezek után már rész-
ben ismerős volt a „terep”, amikor a 
gyülekezet a szakközépiskola igazga-
tótanácsába delegált.

Nem túl sok szabadidőmben gyer-
mekeimtől kedvet kapva hobby triat-
lonistaként gyűjtöm a kilométereket, 
valamint az Árpád-házi iskola színját-
szó körével szerepelek.

Hálás vagyok Istennek, hogy eddigi 
életemben elhordozott és ennyi aján-
déknak lehettem, lehetek részese.

Eddigi tapasztalataimmal szeret-
ném segíteni a működő gyülekezetünk 
további építését, épülését. Nyitott 
szemmel és füllel, de leginkább nyitott 
szívvel és kellő bölcsességgel tekintve 
a világunk változásaira.

Ehhez kérem az ÚR áldását és a 
Testvérek támogatását!

Erős vár a mi Istenünk!

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET
PÜNKÖSDHÉTFO”N

2018. május 21-én, 10 órától
ökumenikus istentiszteletet tartunk

az evangélikus templomban.
Igét hirdet: Németh Csaba káplán

Énekkel szolgál a város ökumenikus énekkara
Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra!
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Reformációi  
emlékkő templomunk előtt

2018. április 1-jén, a 9 órai húsvéti 
úrvacsorai istentiszteletet követően 
lepleztük le azt a reformációi emlék-
követ, melyet gyülekezetünk „örök-
befogadott” a budapesti Kálvin téren 
a Reformáció 500. évében elhelyezett 
95 emlékkő közül. 

Az egyes elemek felületére min-
den esetben két idézet került, a leg-
nagyobb reformátoroktól (Luthertől, 
Melanchthontól, Zwinglitől, Kálvin-
tól, és társaiktól) származó egy-egy 
gondolat, valamint egy magyar, a le-
hető legtágabban értelmezett reformá-
ció-vonatkozású idézet. Így akarták 
megjeleníteni az alkotók a reformáció 

hallatlanul gazdag, magyar 
vonatkozású eredményeit 
is, amihez költők, írók, pré-
dikátorok, egyházi és világi 
személyek gondolatait hív-
ták segítségül. Hozzánk a 95 
kő közül az egyik ilyen pon-
tos mása került, amely azóta 
megállítja egy percre a temp-
lomba érkezőt. Rajta egy Lu-
ther Mártontól és egy Kányádi 
Sándortól való idézettel, me-
lyek életünk két legfontosabb 
feladatára emlékeztetnek bennünket: 
Isten igéjének hallgatására, és az örök 
élet távlatának komolyan vételére. 

Köszönjük a kő megvásárlásához 
kapott támogatást és a kő elhelyezésé-
ben való segítséget!

Felno
,,
tt konfirmáció és az Emmaus-kör indulása

„Idén különösen áldott alkalom volt 
a Húsvét hajnali ünnepi istentisztelet 
gyülekezetünkben: egy gyermek és 
két felnőtt keresztelőjével, kilenc fel-
nőtt konfirmációjával, a húsvéti fény 
továbbadásával, keresztelői emlékez-
tetővel és személyes áldással a ke-
resztelőkútnál valamint úrvacsoravé-
tellel, melyben Zsóri-Ments Orsolya 
iskolalelkész és Dr. Varga Gyöngyi 
lelkésznő is segítették gyülekezetünk 
lelkészeit. Az istentisztelet után pedig 
a szokásos közös húsvéti reggelin vet-
tünk részt sonkával, tojással, ifjúsági 
énekléssel, zenéléssel.”

Honlapunkon és gyülekezetünk 
Facebook oldalán ennyit írtunk erről 

az eseményről, ami azért ennél több 
szót érdemel. Mert bár minden évben 
meghirdetjük gyülekezetünkben a 
felnőtt konfirmáció lehetőségét, ez a 
mostani csoport volt az eddigi legna-
gyobb létszámú csoportunk, ha visz-
szatekintünk tizennégy éves kőszegi 
szolgálatunkra. Hiszen ősszel kilenc 
fővel kezdtük el a felkészülést. S 
ami külön öröm, hogy a csoport min-
den tagja valamilyen módon – már a 
közös indulást megelőzően is – be-
kapcsolódott gyülekezetünk életébe. 
Mindenki másként érkezett a csoport-
ba. Voltak, akiknél annak idején elma-
radt a konfirmáció, pedig régebb óta 
templomba járó egyházfenntartóként 

vettek részt eddig is gyülekezetünk 
életében. Voltak olyanok is, akik a 
családi istentiszteletek résztvevői-
ként, házastársukon keresztül, vagy 
éppen szeretetotthonunk munkatársa-
ként kapcsolódtak be a közösségbe. 
S olyanok is voltak, akik máshonnan 
Kőszegre kerülve vették fel a kapcso-
latot velünk. Közülük kértünk meg 
három testvérünket, hogy osszák meg 
velünk saját útjukat a kőszegi evangé-
likus gyülekezethez.

Bariska-Horváth Kinga:
Szüleimnek, nagyszüleinek hála, 

gyermekkorom óta a Krisztusba és Is-
tenbe vetett hitben élek/élhetek. Római 

Jól halad a kiszsidányi építkezés
Az elmúlt hetekben ácsok „kopácsolásától” volt hangos 
Kiszsidány. A szakemberek az imaház-vendégház tetőszer-
kezetének felújításán dolgoztak, és még az esőzések előtt 
sikerült elvégezni a felújítást. Fólia került a gerendákra,  
a víz nem tesz kárt az épületben.

A kőszegi és a helybéli testvérek is kivették részüket  
a munkákból. A kőszegiek egy, a helybéliek három alka-
lommal segédkeztek a felújításon – hordták a bontott cse-
repet és a törmeléket.

Ahogyan az várható volt, a déli oldali megsüllyedt tűz-
fal a tető megbontásakor leomlott, de a kivitelező vállalta, 
hogy helyette stabilan megalapozott új falat húz.

A munkálatok szigeteléssel, az alap megerősítésével  
és aljzatbetonozással folytatódnak…          Bánó Zoltán
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katolikusként szorgalmasan látogat-
tam kisiskolás koromban a hittanórá-
kat, szentmisére jártam a szüleimmel. 
Azonban az elsőáldozás során ért ne-
gatív élmények és tapasztalatok gyer-
mekként elidegenítettek az egyháztól. 
Onnantól kezdve inkább magamban 
gyakoroltam tovább a hitemet, úgy 
éreztem, nekem nincs szükségem 
„közvetítőkre”, hogy megtaláljam az 
utat Krisztushoz, Istenhez. Aztán meg-
ismertem a férjemet, és általa a kő-
szegi evangélikus gyülekezetet. Mert 
a magamban hordozott belső hitérzés 
szinte megkövetelte tőlem, hogy Isten 
áldásával kössek házasságot születen-
dő gyermekem édesapjával, és férjem 
révén – aki szintén felnőttként konfir-
mált – evangélikus szertartás szerint 
kötöttünk házasságot, és gyermekeink 
is evangélikusként lettek Isten gyer-
mekei. Onnan kezdve – ha őszinte 
akarok lenni – sodródtam az esemé-
nyekkel. Ezt az állapotot, amolyan 

kellemes ringatózós csónakázáshoz 
tudnám hasonlítani. Azonban egyszer 
csak azt vettem észre magamon, hogy 
egyre szívesebben „szállok be ebbe a 
csónakba” minden vasárnap délelőtt, 
és „ringatózom” a családommal. A 
közös családi istentiszteleteknek és a 
számos egyházi családi programnak 
köszönhetően egyre fontosabbá vált 
az életemben ismét a hit, kezdett meg-
erősödni bennem az érzés, hogy ezt 
a mindennapi életemben és főleg a 
családom életében gyakorolni szeret-
ném a kőszegi evangélikus gyülekezet 
köreiben. Nekik köszönhetően ismét 
visszanyertem az egyházba vetett hite-
met, hogy igenis jó tartozni egy közös-

séghez. Amikor pedig meghallottam 
az egyik októberi családi istentisztelet 
végén, hogy felnőtt konfirmandus cso-
port indul, rögtön azt éreztem, hogy 
ott a helyem, mert akkor már négyen 
együtt, egymást erősítve gyakorolhat-
juk hitünket az evangélikus egyház ta-
nításai szerint. Talán mindezt igazolja 
a Bibliámba írt idézet is, amit a kősze-
gi lelkészházaspár választott nekem: 
„Isten szeretet, és aki a szeretetben 
marad, az Istenben marad, és Isten is 
őbenne.” 1 Jn 4, 16

Rozgonyi Filoména:
Vallásos családban nőttem fel, a 

templomba járás vasárnapjaim szer-
ves része volt gyerekkoromtól fogva. 
Istennel való kapcsolatomat viszont 
inkább a félelem jellemezte egészen 
2007-ig. Amikor egy fél évet a Wycliffe 
bibliafordítók között tölthettem Angli-
ában. Itt találkoztam a protestáns fele-
kezetekkel, illetve olyan hiteles nőkkel, 

férfiakkal, gyerekekkel, családokkal 
a világ minden részéről, akiknek az 
értékrendje a Biblián alapult. Igazá-
ból ekkor tértem meg és fogadtam el 
Krisztust életem urának. A félelem he-
lyét béke, megnyugvás és Isten végte-
len szeretete vette át. Az eredeti terve-
ken túl még sok másik év következett 
külföldön, mire 2015-ben Kőszegre 
költöztem. Megfordultam a helyi bap-
tistáknál és egy oberwarti evangéliu-
mi gyülekezetben is, mire végre tavaly 
egy ismerősöm ajánlására részt vettem 
egy evangélikus istentiszteleten. Rög-
tön tudtam: hazataláltam! Akkoriban 
már érett a felnőtt konfirmációs cso-
port elindításának gondolata, amihez 

párommal, Jánossal rögtön csatlakoz-
tunk. Végtelenül hálásak vagyunk min-
denért, amit itt kapunk és igyekszünk 
tevékeny tagjai lenni a gyülekezetnek. 

Tóth István:
Evangélikus családba születtem. 

Szüleim akkoriban a kissomlyói gyü-
lekezethez tartoztak, aztán a sors 
úgy hozta, hogy többször is változott 
lakhelyünk, így aztán nem sikerült 
hosszabb időre gyökeret vernünk se-
hol sem. Ennek köszönhetően – és 
nyilvánvalóan saját akartunk hiá-
nyának is – nem volt központi kérdés 
életünkben a vallásgyakorlás, bár 
szüleim mindig is tartották magukat 
az „evangélikus” hithez. Az én sze-
mélyes életem a keresztelésig jutott. 
A konfirmáció kérdése régóta foglal-
koztatott, hiszen tudtam, hogy a hit-
gyakorlás kérdésében az eucharisztia 
nem kerülhető meg, sőt gyakorlatilag 
a lényege annak. Azt kell mondanom, 
mindennek ellenére számos külső té-
nyező kellett hozzá, hogy döntsek a 
kérdésben, és felnőtt fejjel folytassam 
az elkezdett utat. Elsősorban is talán 
édesapám halála volt döntő momen-
tum. Azt gondolom, Ő komolyan hitt 
az ilyen apa fiú kontinuitás kérdé-
sében. Ez pedig nekem egy nagyon 
jóleső érzés, hogy végül így alakult.  
Aztán természetesen Baranyay Csaba 
lelkészünk szelíd rábeszélése is segí-
tett. Konfirmációmmal kapcsolatban 
azt is vélem, hogy a gyermekkorban 
átélt konfirmáció nem biztos, hogy 
ugyanide vezetett volna az életemben. 
Bizonyos, hogy nem véletlenül van a 
szó eredeti jelentése szerint is meg-
erősítésről. Hiszem, hogy készen kell 
állni erre, és így felnőttként az ember 
már biztosan közelebb van a lényegi 
dolgokhoz. Annyival mindenképpen 
pozitívabb az élmény, hogy nem csak 
„úgy történtek velem a dolgok”, ha-
nem tényleg a személyes akaratom-
nak, és döntésemnek köszönhetem.

Közvetlenül a húsvéti konfirmá-
ció után a csoporttagok buzdításá-
ra indítottuk el gyülekezetünkben 
Emmaus-kör néven azt a bibliakört, 
ahová szeretettel várunk mindazokat, 
akik szívesen beszélgetnek a Szentí-
rásról, és erősödnek egymás hite által.

B. Cs.  

Fotó: Remport Richárd
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Konfirmáció 2018. 
Április 1-jén a húsvét hajnali istentisztelet keretében kilenc 
felnőtt testvérünk konfirmációjára került sor: Bariska-Hor-
váth Kinga, Horváth Katalin, Kiss Lajos Csaba, Láng József, 
Párkány Szilvia, Rozgonyi Filoména, Rozgonyi János, Tóth 
István, Vincze Anita György. Párkány Szilvia és Rozgonyi Já-
nos most résesedtek a keresztség szentségében is.

Április 8-án, Húsvét utáni első vasárnap tartottuk a 
konfirmációi és aranykonfirmációi ünnepi istentiszteletet 
templomunkban. Ezt megelőzően, szombat délután pedig 
a konfirmációi vizsgára került sor a templomban. A kilenc 
fiatallal és az őket kísérő ifjúsági tagokkal a március 23-
25-i hétvégét töltöttük együtt Révfülöpön konfirmációra 
felkészítő táborban, ahol idén is a szombathelyi, a nádasdi 
és a harkai gyülekezetek fiataljaival voltunk együtt. 

Idei konfirmandusaink: Abonyi Kevin, Fejes Johan-
na Szilvia, Fűzi Hanna, Hortobágyi Tíria, Marton Zsolt, 
Németh Mihály Márk, Orlovits Máté, Piskor Barnabás és 
Tátrai Bence József

1968-ban huszonhárman konfirmáltak, akik közül tizen-
ketten vettek részt az 50. jubileumi alkalmon: Balogh 
Lászlóné Horváth Mária, Boros Ferenc, Boros József, Bö-
heim Valéria, Devecseryné Kajtár Irén, Drescher Károly, 
Drescher László, Horváth József, Karner Andrásné Kut-
schi Emma,  Karner Nándor, Kővári Antalné Preisz Krisz-
tina, Maitz Ferencné Schmuck Erzsébet Mária

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  16.00 Gyülekezeti bibliaóra
 SZERDA  16.00 Bibliai játszóház 
   (minden hónap első hetében)  
  18.30  Kóruspróba
 CSÜTÖRTÖK  10.00 Bama-mama kör (minden 2. héten) 
  14.30 Konfirmációi óra
  16.00 Ifjúsági óra
  18.30 Emmaus-kör (kéthetente)
 PÉNTEK  17.00 Férfikör (minden hónap 2. hetében)

Ősszel újra indítunk konfirmációi felkészítést mindazoknak, akik felnőttként szeret-
nének megkeresztelkedni, illetve annak idején valamiért elmaradt a konfirmációjuk.
Érdeklődni és jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban személyesen lelkészeinknél,  
a 94/361-145-ös telefonszámon, illetve a koszeg@lutheran.hu e-mail címen. 
Szeretettel várjuk jelentkezésüket!

Felnőtt 
konfirmáció

Fotó: Remport Richárd

Fotó: Bariska-Horváth Kinga

Fotó: Bariska-Horváth Kinga
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Gyülekezeti események 
2018. első felében

• Január 17-én tartottuk a bibliai játszóház farsangi alkal-
mát a gyülekezeti házban. 
• Január 20-án, szombaton a kiszsidányi imaház körül 
végeztek önkéntes munkát a férfikör tagjai.
• Január 21. és 26. között tartottuk az ökumenikus ima-
hét alkalmait Kőszegen minden este 18 órától. Vasár-
nap-hétfő-kedden az evangélikus templomban római kato-
likus igehirdetők szolgálatával, szerda-csütörtök-pénteken 
Jézus szíve plébániatemplomban protestáns igehirdetők 
szolgálatával. Az imahét vasárnapi nyitóalkalmán ökume-
nikus kórus énekelt, csütörtökön pedig ifjúsági istentiszte-
letet tartottunk.
• Január 28-án volt a kiszsidányi kiszállás. Délelőtt né-
met, délután magyar nyelvű istentiszteletet tartottunk. 
• Február 7-én, szerdán délután tartottuk szeretetottho-
nunk hagyományos farsangi alkalmát, melyre az intéz-
mény dolgozóiból alakult tánckar különböző táncok bemu-
tatásával készült. A zenei műsorról idén is Mogyorósi Pál 
gondoskodott. A lakók jóízűen fogyasztották el a farsangi 
fánkot, melynek elkészítésében most is önkénteseink se-
gédkeztek.
• Február 14-én, hamvazószerdán böjtkezdő reggeli is-
tentiszteletet tartottunk az Árpád-házi katolikus iskola pro-
testáns diákjai számára a gyülekezeti teremben. 
• Február 24-én szombaton volt a Szélrózsa előtalálkozó 
Szombathelyen, melyen ifjúságunk csoportja is részt vett. 
• Február 28-án német nyelvű istentiszteletet tartottunk a 
szerda esti böjti áhítatok sorában. 
• Március 2-án, pénteken tartottuk a Nők Ökumenikus 
Világimanapja kőszegi alkalmát a gyülekezeti házban.
• Március 4-én szupplikáció volt gyülekezetünkben.  
Az is tentiszteleteken Jakab Johanna IV. évfolyamos teoló-
giai hallgató hirdette Isten igéjét. 
• Március 11-én a 9 órai istentisztelet után tartottuk az 
egyházközség választói közgyűlését. Ezen a közgyűlésen 
került sor a 2016. évi zárszámadás, a 2017. évi költségve-
tés elfogadására, a Békesség Háza Alapítvány éves beszá-
molójára, és a lelkészi jelentés meghallgatására. 
• Március 21-én a böjti áhítatok sorában taizei áhítatot 
tartottunk a gyülekezeti házban. 
• Március 23. és 25. közötti hétvégén tartottuk a hagyo-
mányos konfirmációi táborunkat a szombathelyi, nádasdi és 
harkai gyülekezet fiataljaival együtt a révfülöpi oktatási köz-
pontban.
• Március 27-én, Nagyhét kedd-
jének délelőttjén az Őrimagyarósdi 
Gyülekezet ifjúsága szolgált pas-
sió-játékkal templomunkban. 
• Március 28-29-én – a nagyhét 
idején – megtekinthető volt a Re-
formációi Emlékbizottság „Menő 
Reformáció” című mozgókiállítása 
a templom várköri bejárata előtt.  
A kamiont sokan nézték meg. 

• Április 1-jén, Húsvét ünnepén három istentiszteletet is 
tartottunk templomunkban. A hajnali istentiszteletet kere-
tében keresztelőkre és felnőtt konfirmációra is sor került, 
ezután a gyülekezetünkben hagyományos közös húsvéti 
reggelin vettünk részt, valamint a 9 órai, illetve a 10,30-as 
családi istentisztelet közötti időben fedtük fel a templom 
elé elhelyezett reformációi emlékkövet. 
• Április 2-án, húsvéthétfői úrvacsorai istentisztelet kere-
tében került sor az egyházközség tisztségviselőinek és új 
presbitériumának a beiktatására. 
• Április 7-én, szombaton délután került sor a konfirmá-
ciói vizsgára gyülekezetünkben. Másnap húsvét utáni első 
vasárnap pedig konfirmációi és aranykonfirmációi ünnepi 
istentiszteletet tartottunk templomunkban. 
• Április 12-én, csütörtökön tartottuk az Emmaus-kör 
első alkalmát a gyülekezeti házban. 
• Május 14-én, szombaton ismét önkéntes munkát végzett 
a férfikör a kiszsidányi imaház körül. 
• Április 26-án, csütörtökön délután tartottuk az idén 
konfirmált fiatalokkal közös első ifjúsági órát.
• Május 4-én, pénteken volt a Kőszegi Evangélikus 
Szakgimnázium, Szakiskola és Kollégium ballagási ünnepsé-
ge, melyen a ballagó diákok személyes áldásban részesültek. 
• Május 12-én, szombaton presbiteri napot tartottunk 
Acsádon a gyülekezet új presbitereinek részvételével. 

Elõttünk álló események
KERÜLETI MISSZIÓI NAP 2018. május 26-án Győr-
ben kerül sor a egyházkerület missziói napjára. 
TANÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET 
2018. június 3-án, vasárnap 9 órakor tartjuk a tanévzáró 
istentiszteletet templomunkban. Ezen a napon erre az is-
tentiszteletre várunk Mindenkit templomunkba!
FÉRFIKÖR KIRÁNDULÁSA 2018. június 16-án, szom-
baton lesz a Férfikör évzáró kirándulása. 
HITTANHÉT
2018. június 18. és 22. között tartjuk hagyományos gyüle-
kezeti napközis táborunkat. Várjuk a jelentkezéseket!
EGYHÁZMEGYEI KÖZGYŰLÉS ÉS IKTATÁS 2018. 
2018. június 24-én, vasárnap 16 órakor közgyűlés lesz, 17 
órakor pedig az új elnökség és tisztségviselők beiktatására 
kerül sor Bobán.
NYÁRI HANVERSENYEK TEMPLOMUNKBAN
2018. június 9-én, szombaton 18 órakor a Cocordia-barát-
ság Énekegyesület koncertjére,
2018. július 7-én, szombaton 19 órakor a Bozsodi Quartett 
koncertjére kerül sor. 

8 szegletko’’’’ 2018. Pünkösd


