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Áldott Pünkösdöt kívánunk!

A legdrágább ajándék
„Legdrágább ajándékodért 

Könyörgök Istenem, Vigasztaló Szentlelkedért.
Ó, add meg énnekem! Ó, add meg énnekem!”

A XVIII. században élt német lelkész, Hiller Philipp Fri-
edrich lelkész énekverse szinte válasz Jézus hívó szavára: 
„Mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azok-
nak, akik kérik tőle” (Lk 11,13)

Lukács evangélista az imádsághoz 
kapcsolja Jézus szavát. A kérjetek, 
keressetek, zörgessetek biztatás 
nem csupán evilági vágya-
inkkal, szükségleteinkkel, 
hiányainkkal hozhatók 
kapcsolatba, hanem  
a Szentlélek utáni 
vágyakozással.

Bárcsak ezt is 
tudnánk kérni, 
keresni, ezért is 
tudnánk zörgetni, 
ennek a hiányát 
is éreznénk úgy, 
hogy tiszta szív-
ből tudjuk énekel-
ni: „Ó, add meg 
énnekem! Ó, add 
meg énnekem!”

Nem olyan régen 
olvastam egy cikket, 
amelyben egy lelkész a 
saját tapasztalatait is szem 
előtt tartva így fogalmazott:  
„Az egyházban vannak jó progra-
mok, közösségépítő alkalmak, de nincse-
nek igazi történések.” Olyan történések, amelyhez 
nem elég az emberi kreativitás, lelkesedés, és hozzá-
értés. Talán éppen emiatt hívja Jézus az övéit a Léle-
kért való könyörgés útjára, mert nélküle semmit sem 
tudunk cselekedni.

Az ünnep ősi zsoltára így mondja: Istenünk, ha ki-
bocsátod Lelkedet, élet támad.

Visszavonhatatlan jele Isten Szentlelkének, hogy 
élet támad a nyomában. Olyan élet, amit nem lehet 
elfojtani, nem lehet megsemmisíteni. Ugyanúgy nem 
lehet megsemmisíteni, ahogy nem lehetett egykor 
sem a zsidóknak, sem a pogányoknak. A Lelket nem 
lehet bezárni, megkötözni, mert ahol az Isten lelke ki-
árad, ott szükségszerűen élet támad. Ott vannak igazi 
történések. Megmozdulnak a megmerevedett lábak, 

kiegyenesednek a meggörnyedt hátak, 
szavakkal telnek meg a néma ajkak, 

meghallják a szót a süket fülek. 

Merjük hinni, ebben  
a hiányoktól szenvedő, 

bizony sokszor lelket-
len XXI. században: 
a Lélek az, akire 
leginkább szüksé-
günk van. Egysze-
rűen vele lesz ér-
telme mindennek, 
minden útnak, 
szónak, mozdulat-
nak, igehirdetés-
nek, és bukdácsoló 
keresztyén életnek. 

Mert Ő, a Legdrá-
gább Ajándék tanít 

Istent szeretni, tanít  
Istenben bízni, segít  

a jóra, add tiszta szívet.
 Luther fogalmaz így: 

„Ahova a Szentlélek belép, kész-
ségessé és örvendezővé teszi a szí-

vet, amely aztán önként dologhoz lát, és 
szívesen mindent megtesz, ami Istennek tetszik.”

Ezért bátran imádkozzuk a pünkösdi énekein-
ket: „Legdrágább ajándékodért könyörgök Istenem.  
Vigasztaló Szentlelkedért. Ó add meg énnekem, ő add 
meg énnekem!” (EÉ 241)

B. Rohn Erzsébet
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Áldás a tanév végén
Az Élet Istene 
áldjon meg benneteket
akik most várakozással 
tekintetek a szünidő 
derűs, szép napjai elé
akik most igazán fellélegezhettek
egy hosszú, feladatokkal teli
tanév végén
akik szabad lélekkel és hálás szívvel
indultok új kalandok
izgalmas élmények felé

Az Élet Istene erősítsen meg benneteket
akik most igazán fáradtnak érzitek magatokat
a megmérettetések terhe után, és új erőre vártok
akik számára lezárul most egy életszakasz
hogy elkezdődhessen majd egy másik
akik most azt szeretnétek
hogy végre legyen időtök szabadon élni…

Az Élet Istene 
ajándékozzon meg titeket
a nyáridő alatt a pihenés gondtalan élményével
a körülöttetek lüktető élet 
örömével
barátokkal, társakkal
igaz szavakkal azoktól
akik fontosak nektek
és sok-sok megerősítő, gazdagító találkozással

Az Élet Istene 
vigyázzon rátok, amikor egyedül lesztek
amikor ismeretlen tájakon jártok
Tanítson titeket emberségre
megélt tapasztalataitok által
hogy egyre inkább azzá váljatok
akit ő álmodott meg szeretetéből

Így áldjon meg Titeket
és a szívetekhez közel állókat
az Élet Istene ma, holnap
a nyáridőben és minden új napon!

Varga Gyöngyi: Az élők földje című áldáskötetéből.

Mintaiskola?
Mennybemenetel ünnepi istentiszteletén említettem, hogy 
milyen nagy népszerűségnek örvendenek azok a videók, 
melyekben az ajtóban diákjaikra váró tanárok egyenként, 
valamilyen a diák által választott koreográfia szerint kö-
szöntik diákjaikat. Egy kis változatosság, és máris minta-
ként állnak sokak előtt ezek a tanárok. 

Az ötlet érdekes, a tanár pillanatok alatt népszerűvé vá-
lik, a diáknak vélhetően jól indul a napja. Ami számomra 
izgalmas az az, ami ez után következik. Vagyis mitől lesz 
jó a tanulás, mitől lesz jó az iskola?

A Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium történetét olvasva kiemelkedik előttem 
az 1933/34-es tanév, amikor Arató István igazgató úr ve-
zetésével Magyarországon elsőként a tanári kar a legmo-
dernebb pedagógiai elveket sikeresen alkalmazó mintais-
kolává fejlesztette az intézményt a szaktantermi rendszer 
bevezetésével. Abban a korban ez volt a jó válasz a „Mitől 
lesz jó az iskola?” kérdésre.

Ma is ez a kérdés foglalkoztat mindenkit, az iskolában 
dolgozókat és a fenntartót egyaránt: mitől lehet jó a kő-
szegi iskola? A közelmúltban döntés született egy újabb 
kísérletről, melyről reméljük, hogy hasonlóan jó ötletnek 
bizonyul, mint annak idején a szaktantermi rendszer beve-
zetése, és az iskola újra mintaiskolává válhat. A 2020/21-
es tanévben intézményünk alternatív pedagógiai program 
szerint működő, bentlakásos gimnáziumi osztály indítását 
tervezi.

Célként tűzzük ki, hogy az iskola a rábízott fiatalokat 
az evangélikus hagyomány szerint felelős és elkötelezett 
krisztusi szabadságra nevelje, segítse őket egyéni élethiva-
tásuk megtalálásában, és azon munkálkodik, hogy otthonra 
leljenek a teremtett világban és az Egyház közösségében. 

Iskolánkban a tanulás és tudás érték. Luther nyomán az 
oktatást azért is tartjuk fontosnak, mert általa a diák a szü-
lőtől kapott-, valamint az iskolában elsajátított tudás se-
gítségével szabadon alkotó emberré válhat. Ahhoz, hogy 
valakiből szabadon és felelősen gondolkodni tudó felnőtt 
legyen, Luther szerint szükség van az iskoláztatásra, a sza-
bad művészetekkel való megismerkedésre, hiszen ez a tu-
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Presbiterképzésen
Amikor presbiterré választott bennün-
ket a gyülekezet, természetesen örül-
tünk az elismerésnek és a bizalomnak. 
Istennek hála érte ma is! Ugyanakkor, 
két másik először megválasztott pres-
bitertársammal – Fehér Helgával és 
Marton Andrással – együtt úgy érez-
tük, felelősséggel tartozunk és fela-
datunk, hogy utánajárjunk annak, mi 
is lesz a feladatunk. Ezért örültünk a 
presbiterképző tanfolyam lehetőségé-
nek.

Három alkalommal ültünk be Jézus 
tanítványaként az egyház „iskolapad-
jába” a révfülöpi Ordass Lajos Evan-
gélikus Oktatási Központban. A talál-
kozások péntek estétől vasárnap délig 
tartottak. Az első két alkalmon inkább 

az előadás dominált játékos gyakorla-
tokkal fűszerezve, a harmadikon zaj-
lott a vizsga, a kiértékelés a jövőbe 
tekintés és az oklevelek ünnepélyes 
átadása. Minden vasárnap úrvacsorás 
istentiszteleten vettünk részt.

Az oktatás átfogta az egyházi alap-
ismeretek egészét. Sok értékes infor-
mációt kaptunk hitünk titkaiból, az 
egyház múltjából, a presbiteri munka 
rejtelmeiből. Alkalom nyílt arra is, 
hogy bepillantást kapjunk az egyes 
gyülekezetek életébe. Megállapítot-
tuk, hogy szerencsések vagyunk, mert 
gyülekezetünk élő gyülekezet. 

Néhány gondolatot emelek ki csu-
pán az ott előkerült témákból – a to-
vábbgondolás céljából. Különösen 

megérintett három szó: Jézus helyet-
tem, miattam és értem halt meg. Ezt 
a három szót mindannyiunk szívére 
helyezem, jusson eszünkbe, amikor 
azon gondolkodunk, hogy vasárnap 
menjek-e istentiszteletre.

A keresztelés a gyülekezet ünnepe, 
szorgalmazni kellene az istentisztelet 
keretében folyó keresztelést. Az úr-
vacsora Istennel való találkozás, jó 
lenne, ha nálunk is minden vasárnap 
lenne alkalom az úrvacsoravételre. Ha 
valaki nem kíván élni a lehetőséggel, 
csendben imádkozhat az áldásig.

Gáncs Péter püspök úr gondolatát 
is megfogadhatnánk: ha választanunk 
kell bármilyen területen, tegyük fel 
ezt a kérdést „Mit tenne a helyemben 
Krisztus?” Jézus az elöljáró, az Ő láb-
nyomát kövessük! Akkor biztos nem 
hibázunk.                         Fehér Lenke

Kiszsidányi imaház
Jó ütemben halad a Kiszsidányi imaház felújítása. Elké-
szült a külső és belső vakolás, a tetőtér burkolása. Feszült-
ség alá helyezték az új elektromos mérőórákat. Május 
utolsó napjaiban a konyha-étkező járólapozását végezték 
a szakemberek.

Megkaptuk az első támogatási részletet, a második 
számla utáni visszaigénylés is remélhetőleg hamarosan 
megérkezik.

Időközben a Magyar Falu program keretében lehetőség 
nyílt arra, hogy a munkálatok befejezéséhez, a vendégház 
funkció kialakításához is pályázzunk támogatásra. 15 mil-
lió forintos kérelmet nyújtottunk be, ami a vendégszobák 
és a vizesblokk kialakításán kívül a teljes bútorzatot és 
konyhai berendezést is magában foglalja.

Jó reménységgel vagyunk afelől, hogy idén ősszel hálát 
adhatunk Istennek az elvégzett munkáért. 

Bánó Zoltán

dás segíthet a személyes hit megélésében és a másokhoz 
való odafordulásban is.

Van bátorságunk elköteleződni a ránk bízott, Istentől 
kapott feladataink megkeresése és betöltése iránt: legyen 
szó a teremtett világ megismeréséről és védelméről, embe-
ri közösségünk kincseinek, múltjának és jelenének megis-
meréséről, a jövőről való gondolkodásról, a közösségi lét 
megéléséről, melynek alapja a Krisztusban megismerhető 
szeretet. Ezek az ismeretek és a Krisztusban kapott ke-
gyelem tesz bennünket szabaddá a gondolkodásra, cselek-
vésre.

Az alternatív iskolákban megjelenő szabadságot mi Lu-
ther nyomán a következőképpen tudjuk megfogalmazni: 

a keresztény ember szabad ura mindennek (a hit által); a 
keresztény ember mindenkitől szabad (a hit által); ugyan-
akkor a keresztény ember mindenkinek szolgája (a szeretet 
által). Ez a mi szabadságunk, mellyel akkor tudunk jól élni, 
ha megfelelő ismereteink vannak hozzá, így válunk szaba-
don élő, felelősen gondolkodó evangélikusokká…

Mitől válhat egy iskola jó iskolává? A XXI. századi is-
kolák útkeresésében a szabadság felelősséggel való megé-
lése, ennek alternatív megközelítése választ adhat erre. 
Hiszünk abban, hogy ennek megvalósításával ismét min-
taiskolává válhatunk.

Zsóri-Ments Orsolya
iskolalelkész

Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket 

2019. október 6-án, vasárnap, 15 órakor  

az imaház tervezett felszentelésére,  

melynek szolgálatát Szemerei János püspök végzi!
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NYITOTT TEMPLOM – HÍVOGATÓ KÖZÖSSÉG
A Kőszegi Evangélikus Egyházköz-
ség a fenti címmel elnyert sikeres pá-
lyázatának köszönhetően idén három 
nagyon áldott gyülekezeti rendez-
vényre kerülhetett eddig sor.

Gyülekezetünk is csatlakozott a 
Házasság Hete rendezvénysorozat-
hoz. Február 15-én neves előadók, Sü-
veges Gergő és Rudan Margit tartot-
tak előadást a gyülekezeti házban „És 
mi van a happy end után?” címmel. 
Majd március 30-án az evangélikus 
templomban adtak az evangélikus 
gyülekezethez kötődő kőszegi zené-
szek hangversenyt, melyet három ze-
neiskolás növendék és gyülekezetünk 
énekkara is színesített szolgálatával. 
A műsorban J. S. Bach, André Car-
dinal Destouches, G. F. Händel, Jo-
seph Stamitz és a kőszegi születésű 
Kárpáti Sándor művei csendültek fel. 
Többük születésének vagy halálának 
kerek évfordulóját ünnepeljük idén. 
Az igazán jól sikerült koncert per-
selypénze a kiszsidányi gyülekezeti 
ház felújításának ügyét szolgálta.

Az idei harmadik alkalom má-
jus 19-én, Cantate vasárnapján egy 
Gyülekezeti családi nap volt, amely 
a „Templom és torony között” cím-
mel került megrendezésre. Az esős 

hét után a hétvégi jó időben 
reménykedve készültünk az 
alkalomra, hiszen a két év-
vel ezelőttiről is szép emlé-
keket őrzünk.

Az idei családi nap tíz 
órakor kezdődött úrvacso-
rás istentisztelettel, amely-
nek keretében – nagy örö-
münkre – egy keresztelésre 
is sor került. Az igehirdetés 
alatt Zsóri-Ments Orsolya 
iskolalelkész a kicsiknek gyermek-al-
kalmat tartott az egykori konvent-
teremben. Az éneklés vasárnapján 
természetesen csatlakozott a szolgá-
lattevőkhöz a gyülekezet énekkara is 
Esterházy Pál kórusművével: „Zeng-
je nyelvünk Istenünknek szüntelen di-
cséretét”.

Hálát adhatunk az Úrnak, hogy bár 
az istentiszteletre még sokan ernyő 
alatt érkeztünk, és az ételt főző csapa-
tok szemerkélő esőben láttak munká-
hoz, az istentisztelet közben eltűntek a 
felhők, utána pedig már ragyogó nap-
sütésben készülhettünk az ebédhez.

Három nagy bográcsban rotyo-
gott az étel: Fülöp Zoltán és csapata 
gulyáslevest főzött, Rátz Zoltán és 
segítői marhapörköltet készítettek, a 

Pádár István – Kappel Sán-
dor páros pedig csülökpör-
költtel színesítette a menüt. 
Asztalra kerültek az asszo-
nyok otthonról hozott házi 
süteményei is, a szeretetott-
hon dolgozói és lakói pedig 
lángos és palacsintasütéssel 
tették még gazdagabbá a vá-
lasztékot. Az italos asztalon 
kávé, ásványvíz és szörp 
közül választhattak a szom-
jazó felnőttek és gyerekek. 
A Láng Pincészet sátrában 
többféle „szőlőlé” kósto-
lására is lehetőség volt.  
A pincészet a nap bevételét 
a szeretetotthon támogatá-
sára ajánlotta fel.

A délutáni programok 
között minden korosztály 
találhatott olyat, amely tar-
talmas kikapcsolódást és 
felüdülést kínált számára. 

A Bib liai játszóház önkénteseinél, 
Potyondi Mártánál és Schrantz Kati-
cánál barkácsolásra, Fehér Helgánál 
pedig arcfestésre lehetett jelentkezni. 

Az ügyes gyermekkezek szebb-
nél-szebb színes mécseseket és fehér 
filcmadárkákat alkottak, a gyerme-
karcok pedig cicává, kutyussá, vagy 
éppen Darth Véderré varázsolódtak. 
Egész nap megtekinthető volt az az 
Életút-labirintus, amelyet a Magyar-
országi Evangélikus Egyház Gyüle-
kezeti és Missziói Osztálya készített. 
Az élet állomásaira épülő installációt 
sokan járták végig. 

A Ziránó Színház nem csak a ki-
csiket kötötte le Babszem Jankó című 
bábelőadásával, hanem az idősebbek 
közül is sokaknak nyújtott élményt. 

Az érdeklődő felnőttek a gyüleke-
zeti teremben a kőszegi férfikör egyik 
tagjának, Bobvos Andrásnak Hong 
Kong-ról szóló, vetített képes úti él-
mény-beszámolóján vehettek részt.

Többen is éltek a lehetőséggel, 
hogy Schwahofer Péter vezetésével 
megtekintsék az energetikai pályázat 
keretében felújított szeretetotthont.

A Menyegző Társulat népzenei 
hangszerbemutatója és az azt követő 
táncház minden korosztályt magával 
ragadott és megmozgatott. Végh Sza-
bolcs és két barátja igen jó hangulatot 
varázsoltak a templomkertbe.

Az alkalom a gyülekezet lelkészé-
nek úti áldásával zárult.

Mire az egyre gyülekező felhőkből 
újra eleredt az eső, minden a helyére 
került, az önkéntesek csapata teljesen 
el tudott pakolni, újra szép rend és 
csend lett a templom és torony közötti 
parkban.

Kissné Rentkó Zsuzsanna
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Házas7próba
Örömmel hallottuk, hogy gyülekeze-
tünk idén a Házasság hete program-
jaihoz egy Házas7próba elnevezésű 
kihívással is kapcsolódott. Az időzítés 
számunkra nem volt ideális, hiszen 
február elején költöztünk egy na-
gyobb lakásba, de úgy gondoltuk, így 
is belevágunk. Az elején még kétsé-
ges volt, hogy tudjuk-e az összes kihí-
vást teljesíteni, de minél több sikerült, 
annál jobban akartuk a hiánytalan be-
fejezést. 

A szeretetnyelvünkkel már tisztá-
ban voltunk, hiszen eleve a tavalyi 
házasságkötésre is ennek tudatában 
készültünk. A sebtiben megvásárolt 
virággumókat egy zord februári na-
pon együtt egy cserépbe ültettük. 
Örömünkre, pár hét alatt szépen ki is 
keltek a virágok, amik azóta már első 
kertünket díszítik. 

A „Nézz, ne csak láss” kihívás ke-
retében végre eljutottunk a Patika mú-
zeumba. Teljesen egyetértünk azzal, 
hogy gyönyörű városunknak rengeteg 
szép és izgalmas látnivalója van, és 
megpróbáltuk kicsit turistaszemmel is 
újra megcsodálni. 

A „Vigyázz! Kész! Főzz!” feladat 
keretében együtt kellett főznünk va-
lami finomat, amit nálunk a költöz-
ködés igencsak megnehezített. Végül 
egy egyszerű, de nagyszerű tökfőze-
lék lett az eredmény. 

Mivel egy tavaszi futóversenyre 
készültünk, az egyik közös kocogá-
sunk alkalmával készítettünk egy fo-
tót, ezzel teljesítve a következő kihí-
vást.

Aztán egy randival a Portré Étte-
remben, egy vasárnapi istentisztelettel 
és végül a házassági igénk felidézésé-

vel és esküvői fotóink fellapozásával 
sikerült is teljesíteni mind a 7 próbát.

Az már csak hab volt a tortán, hogy 
végül mi lettünk a nyertes házaspár, 
akik egy csodás, romantikus vacsorát 
költhettek el! Köszönjük az élményt 
és mindazt a tá-
mogatást, amit 
házasként is ka-
punk az evan-
gélikus gyüle-
kezettől!

Rozgonyi János 
és Filoména

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET
PÜNKÖSDHÉTFO”N

2019. június 10-én, 10 órától
ökumenikus istentiszteletet tartunk

a Szent Imre templomban.  
Igét hirdet Donatin Tamás református lelkész. 

Az istentiszteleten szolgál  
az Evangélikus Gyülekezet Énekkara.

Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra!

LELKÉSZSZENTELÉS 
KŐSZEGEN

2019. június 29-én, 
szombaton  
15 órakor  
a kőszegi  

evangélikus  
templomban  

kerül sor  
Baranyay Bence

lelkészszentelésére. 

Az ordinációt  
Szemerei János  

a Nyugati (Dunántúli)  
Evangélikus Egyházkerület  

püspöke végzi. 

Szeretettel várjuk Testvéreinket 
erre az ünnepi alkalomra!

Egyházfenntartói járulék
Kedves Testvérek! Az egyházfenntartói járulék összegére nézve gyü-
lekezetünk presbitériuma a 2019. évtől évi 12 000 Ft befizetését java-
solja. Tudjuk vannak, akik ennél jóval nagyobb összeggel támogatják 
gyülekezetünket ezen kívül is perselypénzükkel és adományaikkal. 
Akik azonban ritkábban vesznek részt gyülekezeti alkalmainkon, 
őket is kérjük, hogy ezzel az összeggel – havi ezer forinttal – járulja-
nak hozzá a közösség anyagi terheinek viseléséhez!

Szíves támogatásukat köszönjük!
Az egyházközség elnöksége

Vasi Hálaadó Nap Szombathelyen
Különös helyszínen tartotta a Vasi 
Evangélikus Egyházmegye a 2007 óta 
minden második évben megrendezés-
re kerülő hálaadó napját. Idén ugyanis  
a szombathelyi Falumúzeum adott ott-
hont a Gusztáv Adolf Segély vasárnap-
ján megtartott alkalomnak, mely azért 
is fontos nekünk, hogy a vasi települé-
seken általában kisebbségben élő evan-
gélikusok együtt dicsérjük Urunkat egy 

nagyobb közösségben. 
A skanzen területén állították fel 
azt a nagy sátrat, ahol az ünnepi 
úrvacsorás istentiszteletet zajlott. 
A múzeum egyes házait pedig az 
egyházmegye gyülekezetei lakták 
be, saját műsorral, interaktív fel-
adatokkal és valami finomsággal is 
várva az oda betérőket.
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Konfirmáció 2019. április 28. 
Az idei konfirmációra tizenkét fiatal kezdte meg a felké-
szülést. A heti csütörtöki konfirmációi órákon kívül az őszi 
konfirmációi találkozón, valamint a tavaszi balatonszár-
szói konfirmandus hétvégén voltak együtt a fiatalok, hogy 
az összetartozás is erősödhessen közöttük.

Április 28-án, Húsvét utáni első vasárnap tartottuk a 
konfirmációi és aranykonfirmációi ünnepi istentisztele-
tet templomunkban. Ezt megelőzően, szombaton délután 
pedig a konfirmációi vizsgára került sor a templomban. 
Ennek az alkalomnak a keretében történt Bolemányi Réka 
keresztelője.

Idei konfirmandusaink: Bolemányi Réka, Csik Áron,  
Erdősi Csanád, Gérnyi Olivér, Gyalog Máté, Gyarmati 
Jázmin, Kolnhofer Csenge Sára, Krancz Erik, Németh  
Laura, Rába Gergő, Szabó Eliza és Tóth Barnabás

1969-ben tizenöten konfirmáltak, akik közül heten vet-
tek részt az 50. jubileumi alkalmon, valamint nyolcadik-
ként Nemes Edit, Nemes Elvira nővére, aki öt évvel ezelőtt 
betegsége miatt nem tudott eljönni az ünnepi alkalomra.

Az ötven éve konfirmáltak Holécziusz Károly, Horváth 
Béla, Horváth Béláné Nemes Elvira, Prán Ferencné Paár 
Anikó, Schabasszerné Schrancz Zsuzsa, Schwahofer János 
Béla és Tiszauer Imre.

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) 
  15.00 Konfirmációi óra
  16.00 Ifjúsági óra
  18.00 Imakör
  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
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Emmaus kör – folytatás következik
Tavaly – 2018 Húsvétján – egy na-
gyobb létszámú felnőtt csoport 
konfirmált gyülekezetünkben. Az ő 
kezdeményezésükre alakult meg az 
Emmaus kör, hogy tovább folytatód-

hassanak a találkozások. Többen is 
csatlakoztunk hozzájuk a gyülekezet 
tagjai közül. Az alkalmakon átbe-
széljük a minket érdeklő témákat és 
aktuális bibliai érdekességeket.

Hívunk és várunk minden korosz-
tályból csatlakozni vágyókat a rövid 
nyári szünet után szeptembertől, a 
bibliai Emmausi tanítványok üzene-
tével: a reményt nem szabad feladni 
és az ígéret beteljesül.  Plechl Ildikó

Gyülekezeti események 
2019. első felében

• Január 11-én a férfikör idei első alkalmán Keszei Balázs 
a Jurisich Miklós Gimnázium igazgatója tartott előadást a 
Biblia növényeiről.
• Január 12-én Celldömölkön az egyházmegye lelkészei 
és felügyelői számára tartottak tájékoztatást a 2019-től be-
vezetésre kerülő Lelkészi Életpálya Modellről (LÉM).
• Január 16-án szerdán tartottuk a bibliai játszóház far-
sangi alkalmát a gyülekezeti házban. 
• Január 20-tól 27-ig tartottuk az ökumenikus imahét 
kőszegi alkalmait minden este 18 órától. Vasárnap-hétfőn 
–kedden a Jézus Szíve római katolikus plébániatemplom-
ban, szerdán a református templomban, csütörtök-pénte-
ken pedig az evangélikus templomban tartottuk az alkal-
makat. Csütörtökön ifjúsági istentiszteletet tartottunk, a 
pénteki záró esten pedig ökumenikus kórus is szolgált. 
• Február 3-án vasárnap volt a kiszsidányi kiszállás. 11 
órakor kétnyelvű istentiszteletet tartottunk Kiszsidányban.
• Február 10. és 17. között gyülekezetünk is bekapcsoló-
dott a Házasság Hete rendezvénysorozatba. A hétre meg-
hirdetett játékos vetélkedőben többen is bekapcsolódtak. 
Pénteken este Süveges Gergő és Rudan Margit tartottak 
előadást a gyülekezeti házban, a vasárnapi istentiszteleten 
pedig a jelenlévő házaspárok kaptak megerősítő áldást há-
zassági szövetségükre. 
• Február 27-én, szerdán délután tartottuk szeretetott-
honunk 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.
• Március 1-jén, pénteken tartottuk a Nők Ökumenikus 
Világimanapja kőszegi alkalmát a gyülekezeti házban, 
melynek témája idén Szlovénia volt. Az ország bemutatót 
Domnanovich Dóra református presbiter tartotta, igehirde-
téssel B. Rohn Erzsébet szolgált. 
• Március 6-án, hamvazószerdán böjtkezdő reggeli isten-
tiszteletet tartottunk az Árpád-házi katolikus iskola protes-
táns diákjai számára a gyülekezeti teremben. 
• Március 9-én, szombaton Bükön került sor az Orszá-
gos Evangélikus Hittanverseny egyházmegyei fordulójára, 
amely egyben gyereknap is volt. 
• Március 20-án, szerdán a böjti áhítaton Zsóri-Ments Or-
solya iskolalelkész az evangélikus iskola diákjainak egy 
csoportjával szolgált közöttünk. 
• Március 22. és 24. közötti hétvégén tartottuk a hagyo-
mányos konfirmációi táborunkat a szombathelyi és nádas-

di gyülekezet fiataljaival együtt a balatonszárszói oktatási 
központban.
• Március 24-én szupplikáció volt gyülekezetünkben.  
Az istentiszteleteken Hegedűs Kende II. évfolyamos teoló-
giai hallgató hirdette Isten igéjét. 
• Március 30-án délután lehetőség volt harangtornyunk 
megtekintésére. 18 órakor pedig egy gyülekezeti hangver-
senyre került sor templomunkban, ahol az egyházközség-
hez kötődő művészek adtak koncertet. 
• Március 31-én, vasárnap a 9 órai istentisztelet után tar-
tottuk az egyházközség közgyűlését. Ezen a közgyűlésen 
került sor a 2018. évi zárszámadás, a 2019. évi költségve-
tés elfogadására, a Békesség Háza Alapítvány éves beszá-
molójára, és a lelkészi jelentés meghallgatására. 
• Április 3-án, szerdán a böjti áhítat keretében német 
nyelvű istentiszteletet tartottunk. 
• Április 7-én Judica vasárnapján zenés istentisztelet ke-
retében hangzott el J. Haydn: „Krisztus utolsó hét szava a 
kereszten” című műve Stuller Géza és vonóstársai előadá-
sában. 
• Április 10-én, szerdán taizei áhítatot tartottunk a böjti 
áhítatok keretében. 
• Április 12-én, a pénteki férfikör alkalmán Oravecz And-
rás a Gedeon társaság bibliaterjesztő szolgálatáról tartott 
előadást a gyülekezeti házban. 
• Április 21-én, Húsvét ünnepén hajnali istentisztele-
tet tartottunk templomunkban, ezután a gyülekezetünk-
ben hagyományos közös húsvéti reggelin vettünk részt,  
majd 9 órakor és 10,30-kor is tartottunk ünnepi istentisz-
teletet is. 
• Április 27-én, szombaton délután került sor a konfirmá-
ciói vizsgára gyülekezetünkben, ennek keretében történt 
az egyik konfirmandus fiatal keresztelője is. Másnap hús-
vét utáni első vasárnap pedig konfirmációi és aranykonfir-
mációi ünnepi istentiszteletet tartottunk templomunkban. 
• Május 3-án, pénteken volt a Kőszegi Evangélikus 
Szakgimnázium, Szakiskola és Kollégium ballagási ün-
nepsége, melyen a ballagó diákok személyes áldásban ré-
szesültek. 
• Május 4-én, szombaton délután presbiteri napot tartot-
tunk a gyülekezeti házban. 
• Május 9-én, csütörtökön az idén konfirmált fiatalokkal 
közös ifjúsági találkozót tartottunk a gyülekezeti házban.
• Május 19-én, Cantate vasárnapján gyülekezeti családi 
napot tartottunk Kőszegen. 
• Május 30-án a csütörtöki Emmaus körön Láng József 
előadását hallgattuk a bor kultúrájáról. 
• Június 2-án, vasárnap a szombathelyi Falumúzeum adott 
otthont az idei Vasi Hálaadó Napnak, GAS vasárnapnak. 
• Június 4-én a gyülekezeti házban tartottuk a keddi bib-
liakör záró alkalmát.
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Gyermek-, és ifjúsági  
programok

TANÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET – PÜNKÖSD
2019. június 9-én, pünkösdvasárnap 9 órakor tartjuk  
a tanévzáró úrvacsorás istentiszteletet. 
Ezen a napon erre az istentiszteletre várunk Mindenkit 
templomunkba! 
CSALÁDOS HÉTVÉGE GYENESDIÁSON
Gyülekezeti családos tábort tartunk Gyenesdiáson 2019. 
június 14. és 16. között. Várjuk a jelentkezéseket!

HITTANHÉT – 2019. június 17. és 21. között tartjuk 
hagyományos gyülekezeti napközis táborunkat, a hittan-
hetet. Várjuk a jelentkezéseket!
AZ IFJÚSÁG FINNORSZÁGI ÚTJA 
2019. július 24. és 30. között gyülekezetünk ifjúságának 
csoportja Finnországba készül. Partaharjuban vesznek 
részt egy nemzetközi ifjúsági táborban, majd a tervek 
szerint pár napot Mikkeli testvérgyülekezetünkben, va-
lamint Helsinkiben töltenek. 
TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET – 2019. szep-
tember 8-án, vasárnap 9 órakor tartjuk a tanévnyitó is-
tentiszteletet templomunkban.

PÜNKÖSDI KVÍZ
1) A mennybemenetel hegye:
A: az Olajfák hegye; B: a Golgota; C: a Táborhegy

2) Volt-e ószövetségi jövendölés Jézus mennybemeneteléről?
A: nem is tudtak róla;  B: nem volt;  C: volt

3) Jézus Mennybemenetelénél jelen voltak:
A: azok, akik a keresztúton is látták;  B: a farizeusok  

és az írástudók;  C: tizenegy tanítványa

4) A mennybemenetelkor hangzik el a…
A: keresztelési parancs (Menjetek és tegyetek tanítványom-

má minden népet!)
B: Péter egyházfővé választása (Te Péter vagy, és én erre  

a sziklára építem Egyházamat!)
C: a tanítványok tanúságtétele (Ez valóban az Isten Fia volt!)

5) Eltávozott-e Jézus, amikor mennybe ment?
A: igen, szemtanúk is látták;  B: nem;  C: nem lehet tudni

6) Urunk Mennybemenetelének ünnepe…
A: 40 nappal a feltámadás ünnepe után van
B: 10 nappal Pünkösd ünnepe után van
C: 40 nappal Húsvét ünnepe előtt van 

7) Ki mondja az apostoloknak, hogy Jézus újra eljön? 
(ApCsel 1,1-11)

A: maga Jézus;  B: két fehér ruhába öltözött férfi, angyalok;  
C: Pál apostol

8) Hogyan segíti Jézus, hogy tanítványai megértsék, amit 
mondani akar? (ApCsel 1,1-11)

A: megígéri és elküldi a Szentlelket
B: újra megismétli mondanivalóját
C: a mennyei Atya szózatára hivatkozik

9) Milyen parancsot ad Jézus tanítványainak mennybe-
menetelekor?

A: a keresztelés parancsát;  B: a tanítás parancsát;   
C: a kettőt összekapcsolja

10) Mit kell tanítaniuk az apostoloknak?
A:  Jézus imáit, példabeszédeit, mindazt, amit mondott
B:  Mindannak megtartását, amit Jézus parancsolt neki
C:  Isten nagyságát és hatalmát

SZÓTETRISZ
Keresd ki a formákat és írd bele a megfelelő betűket  
a mezőbe! Ha jól dolgozol, Jézus ígéretét kapod meg-
fejtésül.

Gyereksarok
           Összeállította: Martonné Némethy Márta
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