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Meglátogat
Zakariás énekel. Mélyről, régről hangzik föl ez a külö-
nös dal Lukács evangéliumának első fejezetében. Az ősi 
emlékezetet, évszázadok várakozását, reménységét köti 
össze az „itt és most”-tal, az idei 
karácsonyunkkal. Zakariás neve 
azt jelenti: Isten emlékezik ránk. 
Vagyis nem feledkezik el rólunk. 
Az ő memóriájában ott vannak  
a régmúlt történései, emberar-
cok, életek; és ott van a most is: 
ez a különös, sosemvolt „koronás 
karácsony” – hiányokkal, távol-
sággal, az aggodalmainkkal és 
sötét árnyainkkal.

A nyelvészek a magyar “kará-
csony” szavunkat szláv erede-
tűnek tartják: a „korcsun”, azaz 
„lépő, átlépő” fogalomból szár-
mazik, és eredetileg a téli nap-
fordulóra utalhatott. Más értel-
mezések szerint a karácsony 
szó hátterében a latin „creatio”: 
teremtés vagy az „incarnatio”: 
megtestesülés kifejezése áll. 
Akárhová is nyúlik az ünnep 
elnevezésének gyökere, egy biz-
tos: a mozdulásra, változásra,  
az egészen új kezdetre irányítja  
a figyelmünket.

Zakariás is hasonlót élhetett 
át egykor: amikor meghallotta, 
hogy öregkorára fia fog születni, 
aki a Messiás útkészítője lesz, szó 
szerint elakadt a szava. Némasá-
gából ez a dal szabadította ki.  
A hálaének egy gyönyörű hitval-
lás arról, hogy Isten emlékeze-
tében tartja ígéretét, és megláto-
gatja népét. Úgy, hogy a hajnal 
fénye áttöri a sötétség dermesztő 

világát. Úgy, hogy egy gyermek felsír majd az éjszakában. 
Úgy, hogy a távolságból közelség születik, az aggodalmak 
és nyugtalanság közepette békességre találunk.

Isten meglátogat minket: ez 
az ígéret erőt adhat most, ami-
kor sokakkal nincs lehetőségünk 
élőben találkozni. Amikor szűk 
körben ünneplünk, és nagyon 
hiányoznak, akiket minden évben 
ilyenkor vendégül láttunk, vagy 
akikhez látogatóba mentünk az 
ünnep idején. 

Isten meglátogat: nem mara-
dunk támogatás, vigasztalás, kö -
zösségélmény nélkül. Akkor is, 
ha mi most nem tehetjük meg ezt 
egymással, Ő meglátogat minket. 
Úgy, mint felkelő fény a magas-
ságból. Mint védtelen kisgyer-
mek, aki szabadítónk és védel-
mezőnk lesz. És velünk marad –  
a világ világosságaként – minden 
napon.

És amikor átlép a küszöbünkön 
az Irgalom, amikor a Teremtővel 
és az emberré vált Szeretettel 
találkozunk, mert közel jön és 
megszólít minket, hiszem, hogy 
akkor ott lesznek velünk minda-
zok, akiket szeretünk és hiányo-
lunk. 

És akkor mi is énekelünk.  
A dalunk fényből és reményből 
születik. Békességet hoz a szí-
vünkbe. És ez az ének valóban 
„én”-ek összecsengése, összeta-
lálkozása lesz. Ez a legszebb, ami 
történhet velünk, közöttünk.

Dr. Varga Gyöngyi

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk!

 „…Meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy  
világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában  

lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa.”   
Lk 1,78-79

Áldjon meg Téged gazdagon  
a magasságos Isten 

Emeljen föl magához,  
adjon létednek távlatot 

Áldjon meg Téged gazdagon  
az irgalmas Isten 

Bocsássa meg tévelygéseidet,  
adjon lábad elé új utat 

Áldjon meg Téged gazdagon  
a jóságos Isten 

Jöjjön feléd hétköznapi kincseivel,  
adjon megelégedést szívedbe 

Áldjon meg Téged gazdagon  
a hűséges Isten 

Öleljen magához,  
hogy ne légy egyedül,  
és adjon igaz hitet neked 

Áldjon meg Téged gazdagon  
az erős Isten 

Borítson be oltalmazón  
szeretete palástjába,  
és adjon lelkedbe bátorságot.



Újévi gondolatok
Szeretem ezt a képet, melyet Magyari 
Márton készített. A Kőszegi Evangé-
likus Középiskola lépcsőrészlete. El 
sem tudom képzelni kik és hányan 
járhattak rajta 1899-es megépítése 
óta, és mi lett a sorsuk. Remélem so-
kaknak felfelé vezetett, mint ez a lép-
cső…

Az elmúlt évben sokkal keveseb-
bet koptathattam az öreg lépcsőfoko-
kat, mint amennyit szerettem volna, a 
tan termen kívüli digitális munkarend 
hosszú hónapjai alatt alig néhány 
lélek lépegetett ezeken a lépcsőkön. 
Csendesebb most az iskola, akár az 
idei szilveszter. A közösségi alkal-
mak, a személyes találkozások most 
a virtuális térbe költöznek vagy el is 
vesznek. Várom már az új kezdetet, 
amikor visszatérhet valami abból a 

ré  giből, amit szerettem, ami a hétköz-
napjaim természetes része volt. 

Ha jobban megfigyeljük a fotót, 
az előterében felsejlik néhány kupa, 
ami a győzelemre emlékeztet. Milyen 
kupa? És kinek a győzelme? Talán 
már rég nem az iskolai közösség tagja 
az, aki megszerezte vagy akik meg-
szerezték, a kupa mégis hozzánk tar-
tozik. Őrzi a múltat, emlékeztet, hogy 
valakinek sikerült elérni a győzelmet 
és előre mutatva biztat is, hogy meg 
lehet szerezni a győzelmet.

Szívesen vonnék párhuzamot az 
is kolai kupa és Krisztus keresztje 
között, mint a múltból táplálkozó 
ugyanakkor a jövőre nézve biztatás-
ként megjelenő tárgyak között, de 
nem tehetem. Azt hiszem nem vé let-
len, hogy az osztálytermekben nem 

kupák díszelegnek, hanem keresztek 
lógnak a falakon. Míg a kupák diák-
társaink megszerezhető ám múló sike-
reire emlékeztetnek, addig Krisztus 
keresztje a mindannyiunkért, egyszer 
s mindenkorra – drága áron- megszer-
zett győzelmet hirdeti – az osztályter-
mek falain. Krisztus győzelme nem 
csak emlékeztető, hanem a minden-
napok valósága lehet – nem csak a 
kiválók –, hanem bármelyikünk éle-
tében. Naponta formálhat és kezdhet 
valami újat bennünk és velünk, olyan 
új utakat nyithat meg előttünk, amit 
ma még talán el sem tudunk képzel-
ni, ami még a kupák csillogásánál is 
ragyogóbb lehet.

Januárban ez a lépcső nem lesz már 
ugyanilyen, mert megújul. Ugyanúgy 
felfelé vezet, ugyanúgy lehet majd raj-
ta járni, de meglepetés fogadja majd 
az iskolába érkezőket, mert a lépcső-
fokok közé üzenetek kerülnek. Báto-
rító gondolatok, melyek bibliai igékre 
épülnek. Szó szerint véve is, egy-egy 
bibliai ige fölött helyezkedik majd el 
a mai nyelven megfogalmazott bizta-
tás. Azt gondolom ez mindannyiunk-
ra ráfér, valami olyan biztatás, ami 
biztos alapokon nyugszik, ami nem 
veszíti érvényét az idő múlásával és 
ami valóban előre és felfelé vezet…

Ebben a csendesen induló új évben 
nem is kívánhatok mást: az Istenből 
Krisztusban régen megismert, és igé-
jével is formáló szeretet vezesse lép-
teinket ebben a 2021-es új évben is.

Zsóri-Ments Orsolya

Online  
istentiszteletek

A tavaszi, karantén időszakban átmenetileg bezárultak  
a templomok, és az istentiszteletek az online térbe szorul-
tak. De mit is jelent pontosan ez a kifejezés: online? 

Az egyik szótár meghatározása szerint online: élő, elér-
hető kapcsolatban lévő, míg egy másik szótár két definíci-
ót is ad, az online annyi, mint: 1. rendszerhez, hálózathoz 
kapcsolt, 2. közvetlen kapcsolaton alapuló információköz-
vetítő, illetve adatcserélő eljárás.

Tavasszal az internetre kapcsolódva, online módon 
volt csak lehetőségünk istentiszteleteken részt vennünk. 
A világháló segítségével hallgathattuk hétről hétre a saját 
templomunkban elhangzó vagy akár egy távolabbi gyü-
lekezetből az igehirdetést. A világháló valóban „online” 
volt: az élő Igét hozta otthonainkba. A fenti meghatáro-

zások a fizikai jelentéseiken túl lelki tartalmat is nyertek.  
A számítógépeink a világhálóra csatlakoztak, de ez csak 
egy újabb eszköz volt arra, hogy mi személyesen, lelkileg 
Isten hálózatára kapcsolódjunk.

Karácsonykor Isten évről évre lehetőséget ad arra, hogy 
továbbra is „online” maradjunk. Éljünk ezzel a „közvetlen 
kapcsolaton alapuló” lehetőséggel!

Marton András, felügyelő
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Járványügyi veszélyhelyzet idején  
a szeretetotthonban

Az Országos Tisztifőorvos 2020. szeptember 08-tól ren-
delte el a szociális szakosított intézményekben is a látoga-
tási tilalmat, valamint a kijárási korlátozást. A látogatási 
tilalom célja az ellátottak védelme és megóvása a járvány-
veszélytől. Az intézmény elhagyási tilalom elrendelésé-
nek alapvető célja, hogy a lehető legkisebbre csökkentse  
a fertőzés lehetőségét, így óvva az intézményben ellátottak 
egészségét.

Intézményünk felkészült a járványügyi veszélyhelyzet-
re, sikerült minden védőeszközt megfelelő mennyiségben 
beszerezni. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
Vas Megyei Kirendeltségén egyéni védőeszközöket, fer-
tőtlenítőszereket kaptunk több alkalommal más intézmé-
nyekhez hasonlóan.

Az intézményünkben minden lakónak viselnie kell  
a szájmaszkot, ha kilép a szobájából, valamint minden 
munkatársnak is a munkavégzés és az intézményben tar-
tózkodás során. Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
azon gyülekezeti tagjainknak, akik adomány szájmasz-
kokat juttattak el a szeretetotthonba. Nagy szükség volt 
arra, hogy megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljanak 
a maszkok, hiszen lakóink naponta tisztán, fertőtlenítve, 
vasaltan kapják meg azokat.

Minden munkatársnak a munka megkezdése előtt nyilat-
kozni szükséges az aktuális egészségi állapotáról, valamint 
arra vonatkozóan, hogy az elmúlt időszakban nem került 

kapcsolatba járványügyi szempontból kockázatot jelentő 
személlyel. A testhőmérséklet mérése minden dolgozónak 
és intézménybe lépőnek kötelező feladat, valamint az ellá-
tottak testhőmérsékletének napi kétszeri mérése is.

A munkatársak tesztelése koronavírus gyorsteszttel 
három alkalommal megtörtént, minden munkatárs eredmé-
nye negatív lett. A szeretetotthonban a lakók között sincs 
koronavírus pozitív személy, ami köszönhető a szigorú 
intézkedéseknek, valamint a munkatársak elkötelezett 
munkájának. 

Lakóinkat naponta 14-15 óra között látogathatják a hoz-
zátartozók, amikor az udvari üvegajtón, vagy a teraszon 
keresztül van lehetőség a kapcsolattartásra, és csomagok 
leadására.  Az idei karácsonyi ünnepséget is rendhagyó 
módon szervezzük, ezen sajnos most nem vehetnek részt  
a hozzátartozók, gyülekezeti tagok, önkéntesek.

Munkatársaink az elmúlt időszakban példamutató elkö-
telezettségről tettek tanúbizonyságot. Mindannyian azért 
dolgozunk, hogy közös felelősségvállalással és önkorlá-
tozással megelőzhessük az intézmény koronavírus okozta 
betegséggel való érintettségét. Nagy segítség számunkra, 
hogy lakóink és hozzátartozóik ebben belátó partnereink! 
Ennek is köszönhető, hogy intézményünkben jelenleg 
semmilyen influenza-típusú megbetegedés nincsen. 

Freyler Ernőné, intézményvezető

Az év diakóniai munkatársa
A Diakónia napja a Magyarországi Evangé-
likus Egyház szeretetszolgálatának ünnepe. 
Évről évre Sztehlo Gábor születésnapján 
– szeptember 25-én – gyülekeznek össze 
Budapesten a Deák téri evangélikus temp-
lomban a diakóniában dolgozók és önkénte-
sek, hogy hálát adjanak az egyházban zajló 
diakóniai munkáért.

Idén a járványhelyzetre való tekintettel 
ez az ünnep is elmaradt, a köszöntésekre 
regionálisan került sor. A Nyugati Egyház-
kerület díjazottjait 2020. október 18-án,  
a 9 órakor kezdődő istentisztelet keretében 
köszöntötték a szombathelyi evangélikus 
templomban.

„Az év diakóniai munkatársa” díjat kerü-
letünkben idén Schwahofer Péter szere-
tetotthonunk gazdasági vezetője kapta.

Gratulálunk neki és Isten áldását kívánjuk 
további szolgálatához!
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BEMUTATKOZIK 
Kutschi Renáta, gyülekezetünk hitoktatója
Lukácsházán nőttem fel és jelenleg 
is itt élek családommal. Általános 
iskolai tanulmányaimat a gyöngyös-
falui Dr. Tolnay Sándor Általános 
Iskolában végeztem, majd a kőszegi 
Jurisich Miklós Gimnázium két taní-
tási nyelvű tagozatos tanulója voltam. 
2013-ban érettségiztem, és bár ekkor 
már tudtam, hogy merre is szeretnék 
továbbtanulni, a következő évet mun-
kával és egyben a hittan érettségire 
való felkészüléssel töltöttem. 2014 
szeptemberében kezdtem el Buda-
pesten az Evangélikus Hittudományi 
Egyetemen osztatlan hittanár szakos 
tanulmányaimat, mellyel párhuzamo-
san 2015-től a kántor szakot is végez-
tem. Kántor szakos diplomámat 2018-
ban kaptam meg, hittanár szakos 
tanulmányaimat pedig idén tavasszal 
abszolváltam. 

 
Mi indított a teológiára?
Mivel hívő, gyülekezetbe járó csa-
ládban nevelkedtem fel, így a hit 
mindig is fontos szerepet játszott az 
életemben, már egészen kiskoromtól 
fogva. A Nemescsó-Meszlen- Acsád- 
Kőszegdoroszlói Társult Evan  gélikus 
Egyházközség tagjaként számos gyü-
lekezeti alkalmon, programon volt 
lehetőségem részt venni már gyer-
mekként, az adventi betlehemezé-
sektől elkezdve a karácsonyi vers-
mondásokig, színdarabokig, később 
pedig az ifjúsági kör tagjaként már a 
programok lebonyolításában is sze-
repet vállalhattam. Ez a szoros kap-
csolat évről évre egyre erősebb lett. 
A hittanórákat minden héten nagyon 
vártam és az egyik legkedvesebb óra 
volt számomra. Lelkészeim, Kalin-
csák Balázs és felesége Varga Katalin 
úgy tudták elmesélni, átadni a törté-
neteket, hogy azokon keresztül való-
ban megérezhettük Isten hívogató 
szavát. Azonban elhívásomat a hitta-
nári pályára igazán a fóti Kántorkép-
ző júniusi tanfolyamán kaptam meg. 
Ezen a tizenhét napos tanfolyamon 
2009-ben vettem részt először, és ezt 
követően még négy évig jártam ide.  

A zene mellett nagy hangsúly volt 
Isten igéjén is, és ezért napjainkat  
a reggeli és esti áhítatok foglalták 
keretbe. A tanfolyamlelkész Koczor 
Tamás volt, akinek igehirdetései nagy 
hatással voltak rám. Szerettem vol-

na Isten üzenetét és szeretetét úgy 
továbbadni, ahogyan azt én is megta-
pasztalhattam. Isten pedig egyre job-
ban megerősített elhatározásomban, 
hogy a gimnázium után a Teológián 
folytassam a tanulmányaimat. 

Hogyan kapcsolódik  
az életedben a zene  
és a tanítás?
A hit mellett mindig is a zene volt 
a másik biztos pont az életemben. 
Mikor 2005-ben megalakult gyüleke-
zetünkben az Ács Mihály Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, lelké-
szeim biztatására én is jelentkeztem. 
Először furulya-, majd klarinétszakos 
voltam, azonban ezzel párhuzamosan 
igyekeztem zongoratudásomat is egy-
re inkább fejleszteni. Gyülekezetünk 
akkori kántora tanított meg az alapok-
ra, és emellett több évig jártam nya-
ranta az őrimagyarósdi zenei táborba 
is. Ezt követően pedig a fóti tanfolya-
mok segítettek abban, hogy később 
legyen elég bátorságom és tudásom 
jelentkezni a Teológia kántor szakára. 

Már közel tizenegy éve kísérem 
vasárnaponta gyülekezetünk templo-
maiban az énekeket másik kántortár-
sammal együtt. Reménységem szerint 
még hosszú évekig lesz lehetőségem 
így is szolgálni Isten ügyét. Hiszem 
és vallom, hogy a zene által valóban 
közelebb kerülhetünk Istenhez is és 
embertársainkhoz is. Segít átélni, 
hogy egy közösséghez tartozunk, egy 
Istent dicsőítünk énekünkkel. 

Mint sokan mások, úgy én is ren-
geteg fájdalmat és nehézséget éltem 
meg eddigi életem során, nagy mély-
ségeket is bejártam, de Isten az igé-
je és a zene által mindig segített újra 
talpra állni és tovább folytatni utamat. 
Szeretném, ha a gyermekek is megé-
reznék annak erejét, hogy bármilyen 
érzések is kavarogjanak bennük – 
örüljenek valaminek, hálásak legye-
nek valamiért, kétségek közt hány-
kolódjanak vagy fájdalom legyen 
szívükben – két könyvhöz mindig 
fordulhatnak: a Bibliához és az éne-
keskönyvhöz. Mert van, hogy bár 
elfogynak a szavaink, és nem tudjuk 
kifejezni, amit a szívünkben érzünk, 
de ilyenkor egy-egy zsoltár, imádság 
vagy énekszöveg nagyon jól meg tud-
ja fogalmazni ezeket helyettünk és 
útmutatást, reményt, biztatást adhat 
számunkra.

Ezért, bár a mostani járványhely-
zet erre nem ad olyan lehetőséget, 
mint amennyire szeretném, de nagyon 
fontosnak tartom, hogy a gyermekek 
megismerkedjenek egyházi énekeink-
kel is a hittanórákon, gyülekezeti és 
ifjúsági énekeinkkel egyaránt és hogy 
a Biblia szorgos használata mellett az 
énekeskönyvet is bátran és bizalom-
mal vegyék kezükbe. 

Mik az első év tapasztalatai  
a hitoktatásban?
Nagy öröm volt számomra és nagyon 
hálás vagyok, amiért még diplomám 
megszerzése előtt egy évvel már 
részt vehettem óraadóként a kősze-
gi hittanórák egy kis részének meg-
tartásában, és így mondhatni ízelítőt 
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kaphattam abból, milyen is lesz majd 
főállású hitoktatóként szolgálnom.  
A tavalyi tanévben is már sok tapasz-
talattal gazdagodhattam, azonban iga-
zán a mostani tanév tartogatott szá-
momra rengeteg új helyzetet, kihívást 
a négy iskola és a nagyobb óraszám 
tekintetében. Mint a legtöbb friss dip-
lomás, bennem is váltakozott a kíván-
csiság, öröm és a félelem érzése az új 
helyzet miatt. Ez a kezdeti bizonyta-
lanság lassan elmúlni látszik, és úgy 
érzem, kezdem megtalálni a helyem 
ebben az új szerepben. 

Természetesen ennek a hivatásnak 
is megvan a rengeteg szépsége mellett 
a nehézsége is és már e pár hónap alatt 
is megtapasztaltam mindkét oldalt. 
Azonban remélem, hogy minél több 
idő eltelik és minél több tapasztala-
tot szerzek, annál könnyebben fogom 
megtalálni ezekre a megoldást és 
Isten, aki elhívott erre az útra, alkal-
massá is tesz majd a feladatra.

Végezetül még szeretném elmon-
dani, mennyire hálás vagyok ezért 
a lehetőségért. Köszönöm Bara-
nyay Csabának és Baranyayné Rohn 

Erzsébetnek, hogy felajánlották ezt  
a hitoktatói állást és köszönöm a ren-
geteg segítséget, amit már eddig is 
kaptam tőlük! 

Köszönöm a kőszegi gyülekezet-
nek, hogy ilyen nyitott szívvel fogad-
tak! Köszönöm a gyerekeknek azt a 
sok mosolyt, kedves szót és szeretetet, 
amelyet kapok tőlük nap mint nap! 
És legfőképpen köszönöm Istennek, 
hogy eddig is vezetett és segített uta-
mon! 

Erős vár a mi Istenünk!

Őszi koncertek templomunkban
Az őszi időszakban sok tervezett, de lemondott alkalom 
mellett két koncertet mégis megtarthattunk a templomban. 
2020. szeptember 6-án a Capella Savaria zenekar hang-

versenyére került sor, október 6-án pedig Gryllus Dániel:  
Tíz példázat című műsorát hallgathattuk Gryllus Dániel, 
Smidéliusz Gábor és barátaik előadásában. 

HITTANHÉT másként
2020. június 29. és július 3. között tartottuk gyülekezeti 
napközis hittantáborunkat, a Hittanhetet. Idén a járvány-
helyzetre való tekintettel csak a 6 és 11 éves hittanosainkat 
hívtuk a táborba, és viszonylag kisebb létszámmal – össze-
sen negyvenhárman voltunk együtt nap mint nap nyolc  
és délután négy óra között Kőszegen, illetve Kiszsidány-
ban. A tábor témája ez volt: „Eltakarta arcát”. Az öt nap 

során olyan bibliai történeteket jártunk körbe, amelye-
ken valamilyen módon az arc eltakarása került elő. Nem 
maradhatott el a sok éneklés, kézműveskedés, kirándulás 
és a számháború sem.

Köszönjük a segítőknek: Kutschi Renátának, Marton 
Emesének, Vaskó Dorottyának, Zsóri-Ments Orsolyának, 
és a két középiskolás önkéntesünknek, Németh Laurának 
és Pádár Petrának az egész heti szolgálatát, valamint Csuka 
Ivettnek, Fehér Helgának, Martonné Némethy Mártának 
és Schrantz Katalinnak a segítségét!
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Konfirmáció 2020. 
2020. augusztus 30-án, vasárnap tudtuk megtartani az ere-
detileg április 19-ére, Húsvét utáni első vasárnapra terve-
zett konfirmációi és aranykonfirmációi ünnepi istentisz-
teletet templomunkban. Az istentisztelet előtti szombatot  
a fiatalokkal Kiszsidányban töltöttük, pótolva a tavasszal 
és nyáron elmaradt személyes találkozásokat, így készülve 
a másnapi ünnepre. 

Idei konfirmandusaink: Baráth Blanka, Farren Han-
na Eileen, Gurisatti Lilla, Imre Eszter, Koczor Réka,  
Komjáthy Kíra Klára, Németh-Papp Áron, Novák Bence,  

Pádár Petra, Potyondi Borbála, Randweg Ámon, Somogyi 
Kira, Schwahofer Kata, Számpli Kata, Tulok Laura

1970-ben szintén tizenöten konfirmáltak, akik közül 
öten vettek részt az 50. jubileumi alkalmon: Farkas Pál-
né Kappel Erika, Kutschi Lenke, Sárdyné Béres Gyöngyi, 
Tóth Csabáné Sebestyén Erzsébet, Wölfel Mihály

Az ötven éve konfirmáltak névsora: Asztalos István, 
Béres Gyöngyi, Horváth Katalin, Horváth Zsuzsan-
na, Kappel Erika, Kappel Gyula, Kappel János, Kóber 
József János, Kutschi Lenke, Lágler Lenke, Nemes István,  
Rusznyák Károly, Sebestyén Erzsébet, Weltler Sándor, 
Wölfel Mihály

KERESZTELÉS

Ugrai Jázmin
Gulner László
Deli Norbert
Horváth Misa
Vető-Freyler Mira
Lőcsei Anna Réka
Balassa-Berek Zente
Prim Dávid

ESKETÉS

Timár András és Keszei Andrea (Kiszsidány-
ban)

Beke Áron és Németh Mónika (ökumenikus 
esküvő a Jézus szíve plébániatemplomban)

Bodorkós Roland és Bokor Csilla

TEMETÉS

Oláh Károlyné Küttel Eleonóra (96 éves)
Pongárcz Józsefné Földesi Gyöngyi (80 éves)
Orbán Jánosné Prácser Teréz (79 éves)
Potyondi Lászlóné Lágler Mária (92 éves, 

Zsebeházán)
Berényi Sándorné Nagy Irma (80 éves)
Csőre Józsefné Krug Anna (77 éves)
Ódor János (59 éves)
Kelemen Albertné Horváth Margit (92 éves)
Takács Gézáné Mayer Erzsébet (84 éves)
Gödölle Gyuláné Horváth Ágota (89 éves)
Tonházi Miklós (65 éves)

A 2020. esztendő  
a kazuális szolgálatok 

tükrében

„Hála legyen Néked mindenért, hétköznapi 
ünnepért, társakért, csendekért, hála minden-
kiért!” (Új ének 112)
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Szól az orgona a templomban

Most, amikor istentiszteleteinken még 
énekelni is csak magunkban tudunk, 
különösen felértékelődik, hogy a 
hangszerek királynőjének is nevezett 
orgona minden vasárnap megszólal 
a templomban. Gyülekezetünk kánto-
rának, Szász Juditnak szolgálatáért 
hálásak vagyunk mindnyájan. Itt most 
azt az írást közöljük, ami a Dunántúli 
Harangszóban jelent meg az év első 
felében. (BCs)

Ha azt kell elmesélnem, hogyan 
lettem kántor, tulajdonképpen azt 
mondhatom: erre készültem gyerek-
korom óta, ahogy a zenetanári pályá-
ra is. Azonban mégsem volt ennyire 
egyszerű az utam.

Zeneiskolai zongoratanárnőm vitt 
el először a templomba, hogy egy 
kicsit játszhassak az orgonán, ezért 
nagyon hálás vagyok neki. Katolikus 
családba születtem, engem is a katoli-
kus hit szerint neveltek, jártam hittan-
ra, bérmálkoztam. Középiskolai éve-
im alatt rövid ideig kántor is voltam, 
de orgona nem volt, csak egy harmó-
nium – annak a hangját is szeretem.

Az ország másik felében, Debre-
cenben folytattam a felsőfokú tanul-
mányaimat. Itt ismerkedtem meg elő-
ször református évfolyamtársakkal, 
bibliakört is alakítottunk és hétvége-
ken mindig valakinek a lakásán hall-
gattunk bibliamagyarázatot. Elkezd-
hettem orgona tanulmányaimat, de 

sajnos helyhiány miatt ez csak egy 
évig tarthatott.

1991-ben, amikor már zeneiskolai 
tanár voltam, kerestek meg az evan-
gélikus gyülekezetből, hogy segítsek 
egy időre a vasárnapi istentisztele-
teken, mert a kántor másik városba, 
másik gyülekezetbe költözik. Vakme-
rően elvállaltam a feladatot, hiszen az 
evangélikus egyházat egyáltalán nem 
ismertem, a mi városunk erősen kato-
likus többségű város. Minden segít-
séget megkaptam Ittzés János akkori 
gyülekezeti lelkészünktől, a gyüleke-
zeti tagoktól, egyházfitól, egyszóval 
nagyon hamar otthon éreztem magam 
a gyülekezetben. Jó volt felfedezni azt 
is, hogy azok a korálok, amelyeket 
az összhangzattan órákon tanultunk 
és mintapéldának használtunk, ma is 
élő gyülekezeti énekek. Autodidakta 
módon tanultam meg orgonálni, majd 
a fóti kántorképzőre is jelentkeztem, 
egyszerre hallgatónak és tanárnak. Itt 
segítséget kaptam az orgona tanulmá-
nyaimhoz, a hallgatóknak pedig har-
móniumot, éneket és szolfézst tanítot-
tam, tizenhét éven keresztül. Közben 
Győrben az egyházzene szakot is 
elvégeztem, ezek az évek életemnek 
nagyon fontos, felejthetetlen idősza-
kai voltak.

Mivel most már második hónap-
ja nem lehetünk együtt gyülekezeti 
közösségben, sokan megszólítanak, 
írják nekem, hogy mennyire szeretné-

nek már a templomba jönni, úrvacso-
rát venni. Hála az Úristennek, hogy 
nem hagyott magunkra bennünket, 
gondoskodik arról, hogy meg tud-
juk szentelni az ünnepnapot. Lehet, 
hogy a vírus a templomainkat bezárta, 
de olyan ajtók nyíltak meg, melyen 
Jézus eljön hozzánk és segít az igét 
meghallanunk. Az én vasárnap déle-
lőttjeim most is úgy telnek, mintha 
templomban lennék. Ülök a számító-
gép előtt és hallgatom először a saját 
lelkészeink igehirdetését, aztán más 
istentiszteleteket és más felekeze-
tek istentiszteletébe is belehallgatok. 
Éneklünk is otthon közösen. A vasár-
nap énekét minden héten felvesszük 
és feltesszük a gyülekezet honlapjára 
és a facebookra is, feliratozva, végig 
lehet énekelni orgonakísérettel.

A fenti sorokat a koronavírus jár-
vány első szakaszában írtam. Sajnos, 
azóta már a második hullám kellős 
közepén vagyunk. Istentiszteleteink 
még mindig nem a szokott rendben 
zajlanak: nem éneklünk, egymástól 
távol ülünk, nincs kézfogás, baráti 
beszélgetések… Az orgona azért még 
szól, de nagyon szegényesen – a gyü-
lekezet éneke nélkül.

Kérjük az Úristent, hogy szabadít-
son meg minket a vírustól, a beteg-
ségtől, a félelemtől, hogy újra a temp-
lomot megtöltve, hangos énekszóval 
dicsérhessük az Ő szent nevét!

Szász Judit, kántor
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Gyülekezeti események 
2020. második felében

Június 4-én a Vasi Evangélikus Egyházmegye lelkészi 
munkaközössége tartotta évzáró ülését Kiszsidányban a 
felújított imaházban, majd pedig a forrásnál.
Június 6-án a Bozsodi Kvartett adott szabadtéri hangver-
senyt a szeretetotthon lakói számára az otthon kertjében. 
Június 11-én a szeretetotthon munkatársai az Őrségben 
vettek részt egy kiránduláson.
Június 26-án a Kőszegi Evangélikus Középiskola tanári 
kara tartotta évzáró tantestületi ülését a kiszsidányi ima-
háznál és a forrásnál.
Június 29. és július 3. között tartottuk gyülekezeti nap-
közis hittantáborunkat, a Hittanhetet. A tábor helyszíne  
a kőszegi templom és gyülekezeti ház mellett a kiszsidányi 
új gyülekezeti központ volt. 
Július 4-én Mizsei Zoltán koncertjére került sor templo-
munkban. 
Augusztus 29-én Kiszsidányban készültünk konfirmandus 
fiatalokkal a másnapi konfirmációi ünnepre. 
Augusztus 30-án tartottuk az áprilisban elmaradt konfir-
mációi ünnepi istentiszteletet templomunkban. 
Szeptember 6-án tartottuk a tanévnyitó istentiszteletet 
a templomkertben, melyen személyes áldással indítottuk 
a szolgálatba Kutschi Renátát, gyülekezetünk hitoktató-
ját. Délután a Capella Savaria hangversenyére került sor 
templomunkban. 
Szeptember 18-án az ifjúsági órát egy kerékpártúrával 
összekötve Kiszsidányban tartottuk. 
Szeptember 28-án presbiteri gyűlést tartottunk.
Október 4-én kirándulással egybekötött teremtés ünnepi 
szabadtéri istentiszteletet tartottunk a Kálvárián. 
Október 7-én Tíz példázat címmel egy koncert volt temp-
lomunkban, melyen Gryllus Dániel és Smidéliusz Gábor 
énekelték Jézus példázatai alapján született dalokat. 
Október 9-én a férfikör vendége volt Mesterházy Balázs 
igazgató, aki Iskola a határon – innen és túl címmel tartott 
előadást indiai szolgálatáról, valamint a megújuló kőszegi 
evangélikus középiskoláról.
Október 11-én az őszi kiszállás keretében kétnyelvű isten-
tiszteletet tartottunk Kiszsidányban. 
Október 12-én ünnepi istentisztelet keretében adtunk hálát 
a megújult Harangtorony szállóért, és a tan gazdaságban 
történt fejlesztésekért. Az istentiszteleten Szemerei János 
püspök hirdette Isten igéjét. 
Október 18-án Szombathelyen vette át Schwahofer Péter 
szeretetotthonunk gazdasági vezetője az év diakóniai mun-
kása kitüntető oklevelet. 
Október 31-én reformáció ünnepi istentiszteletet tartot-
tunk templomunkban. 
November 29-én, advent első vasárnapján indítottuk útjá-
ra az adventi imaösvényt templomunk kertjében, mely 
minden héten megújuló tartalommal adott lehetőséget  
az ünnepre való lelki készülésben.

ÁLLANDÓ GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
 VASÁRNAP 9.00  Istentisztelet  

(ünnepnapon és minden hónap első  
vasárnapján úrvacsorai istentisztelet)

  10.30  Családi istentisztelet (tanévben,  
a családi istentiszteleteket a gyüleke-
zeti teremben tartjuk, kivéve a kará-
csonyi, húsvéti és pünkösdi istentisz-
telet, amikor a templomban tartjuk)

  11.00 Istentisztelet Kiszsidányban  
(minden második vasárnap)

 KEDD  15.00 Gyülekezeti bibliaóra
 SZERDA  10.00 Baba-mama kör  

(minden második héten) 
  16.00 Bibliai játszóház 
   (minden hónap első hetében)  
  18.30  Kóruspróba
 CSÜTÖRTÖK 14.30 Konfirmációi óra
  16.30 Ifjúsági óra
  18.00 Imakör
  18.30 Emmaus-kör (havi rendszerességel)
 PÉNTEK  17.00 Férfikör (minden hónap 2. hetében)

Köszönjük mindazok segítségét, 
akik adójuk 1 százalékának felajánlásával segítik 

egyházunkat, illetve a gyülekezetünkben 
és szeretetotthonunkban folyó munkát!

Gyülekezetünk Békesség Háza Alapítványa
__________________________________________

A Magyarországi Evangélikus Egyház 
technikai száma: 0035

A Békesség Háza Alapítvány 
adószáma: 18886700–1–18 

bankszámlaszáma: 11747051–20101495

Megjelent és gyüleke zeti 
iratterjesztésünkben  

1200 Ft-os áron  
kapható a 2021. évi  
gyülekezeti naptár!
Szeretettel ajánljuk  

Testvéreink figyelmébe! Jézus Krisztus mondja: „Legyetek irgalmasok, 
amint a ti Atyátok is irgalmas!” Lk 6,36

20212021
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Evangélikus Egyházközség

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 • Tördelés, lapterv: 
Mező Beatrix Alice • Készült a Projekt Nyomdában, Kősze-

gen • Megjelenik Kőszegen, évente két alkalommal.
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Jelenleg nem tartunk hétközi gyülekezeti alkalmakat. Rövidített istentiszteletet vasárnap  
9 és 10.30 órakor tartunk a templomban, Kiszsidányban pedig minden második héten.
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