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Kedves Testvéreim!
Aki teheti, olvassa el Jón 2,3-10. verseit. Jónás történetét ismerjük. Jónás, egy megbízást kapott az Úrtól,
hogy menjen Ninivébe és ott, hirdesse ki az Úr ítéletét. Jónás azonban –
Babits Mihály szavaival – „rühellé” a
prófétaságot, nem engedelmeskedik,
más utat keres.
A prófétai feladatot mi is megkaptuk
Istentől, csak úgy tettünk, mint Jónás. Miért én mondjam meg a gyermekemnek, hogy ez az út a
pusztulásba visz.
Ezerfelé futunk, elvégzetlen feladatok sora marad utánunk. Ha időnk kétszeres
lenne,
akkor
sem
boldogulnánk, de kezünk is kettő
van. Sok rohanás, szét váló utak.
Rengeteg kérdés. Mi lesz velünk? Hogyan élünk meg? Sok út, sok kérdés,
s végül mégis egy irányba tartunk, az
út vége temető. Erről szólnak a friss
sírok is. Ezt az igazságot sűríti magába a közmondás: “Aki születik, az
mind meg is hal.” Ezt a tapasztalatot
írja le nagyon érzékeny hangon Hidas Antal Hatvan éven túl… című versében:
Ebben az életkorban
a testtel is már
- így vagy – úgy
baj van.
A lélek is inkább fáradt
és mégis fáradhatatlanul nyugtalan.
Betegség tördelgeti
nemzedékem maradék ágait.
Különböző,

olykor szép feliratú sírkövek
jelzik a temetőben,
hogy valaha élt egy ilyen,
vagy olyan nevű.
Ezerszer többen vannak azonban
azok,
akiknek sírköve semmilyen feliratot
nem kapott,
mert síremlékük sincsen.
Valóban ez az út vége? Igaz a tapasztalat? Úgy van, mint érzékeny lelkű
költőink megírták? Ez a reménytelenség gyakran úrrá lesz rajtunk. Különösen egy ilyen nagy változásokat
magában hordozó időben. Majd csak
eltemetnek. Nem sorolom tovább a
keserű mondatokat.
Kedves Testvéreim! Hangzik az evangélium is. Az evangélium pedig így
szól: Utunk az életbe visz. Mélységeken át, a mélységekből is.
1. Jézus Krisztus a mi reménységünk a keserű napokban is.
Sokszor kerülünk a halál torkába. A
mélység mindig a fogadkozások helye és ideje. A mélységben milyen sokszor elhangzott, ha most megsegít
Isten, akkor nem leszek hálátlan. Ott
leszek mindig a templomban, amikor
hívnak a harangok. Csak egyszer érjen véget ez az egész családot igénybe vevő munka, utána minden más
lesz. Minden úgy lesz, amint Isten
szeretné. Lesz időm a pihenésre is,
a családomra is. Most kimerültem, betegen összetörve látom, hogy mi en-

nek az útnak a vége. Az általam
választott út vége.
A húsvéti örömhír: Isten más utat készített, Jézus Krisztusban az élet útját.
Szorítóan érzem át, hogy a mélységeket elkerüljük. Vagy nem ismerjük
fel, milyen mélységekben járunk. A
gazdasági élet optimista jelszavai
árasztanak el bennünket. Sokan tudomást sem vesznek arról, hogy lelkük is van, és lélek is éhes és
szomjas. Pedig a mi céljaink Krisztusban túlmutatnak a halálon. Nem vettük észre, hogy egy egész nemzedék
veszítette el ezt a célt. Gyülekezetek
erőtlenedtek el. Családok estek szét.
Futottunk a pénzünk után, és most
vesszük észre, hogy: "már-már életemet fenyegeti a víz, mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a
fejemre."
Testvéreim! Egyénileg, gyülekezetileg, ezt most láthatjuk, hogy milyen
mélyre jutottunk. Emberek milyen lelki mélységekben vannak. S tragédia,
hogy nem is tudják ezt, nem is gondolnak már a lélekre. A társadalmi
mélységeket nem akarom most elemezni, de romló közbiztonság, a csellengők számának növekedése, az
elmagányosodott öregek, a szegények és gazdagok közötti különbség
növekedése, mind-mind a mélységről árulkodik. A mélységben már nem
segít a szembekötősdi. A mélységben csak egy lehetőség van a kiáltás. Valaki talán segít, valaki
meghallja.
Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról A halál fölötti Úr, élteti bennünk ezt a
reménységet. Hirdetjük is minden
2. A mélységből kiáltsunk Istenhez. szomorkodónak, kétségbe esettnek,
gyászolónak, a haláltól rettegőnek.
Ő az, aki húsvétot, a megújulást, Ezen a húsvéton essen most
feltámadást
tud
adni
minden nagyobb hangsúly, a reménység
értelemben. Kiáltsunk a halál torkából naponként ránk áradó áldásaira.
segítségért.
Bízzuk
Istenre Húsvét igazolja Isten hatalmát,
magunkat, mint ette ezt Urunk is: irgalmát. Távol fénylik a cél, de távoli
„Atyám a te kezedbe teszem le cél felé valóságos úton haladunk. A
lelkemet." Ezt hitet igazolta Isten feltámadott erejével, vezetésével,
húsvétban. A panasz áradat helyett bele vetett reménységgel élhetjük a
Istenhez kiáltsunk. Az ő szabadítását mát és holnapot. A mennybe jutás
dicséri Jónás. Isten kinek hatalma reménysége nem jelmondatokkal,
volt arra, hogy Jézust kihozta a hanem Istenre, törvényeire figyelő
halálból, elég erős arra, hogy nekünk életben valósul meg.
is segítsen, és tenger áradatból Jó lenne így kívánni boldog ünnepet
kimentsen.
egymásnak? Nem is kívánni, hanem
Drága és fontos ígéret az üdvösség. boldoggá
tenni
a
csüggedtek

ünnepét. Bizony jó lenne. Nagy
szükség lenne erre. Sok imára van
szükség, hogy Isten rajtunk keresztül
másokat megsegítsen. Így telik meg
szívünk hálával. Így leszünk a
szabadulás, a húsvét gyermekei. Akik
az élet felé mennek. S az úton zeng
az Úr dicsérete.
Ámen.
Imádkozzunk!
Áldott légy Uram, Istenem, hogy
utolértél, megragadtál, megaláztál, és
úgy szorítottál magadhoz, hogy végre
megtanultam sírni a bűneim miatt, és
elkezdtem vágyódni a te szereteted
után. Áldott légy mindazért, ami
Nagypénteken végbe ment, áldott
légy, ami most kezdődhet, a Te örök
szereted által. Ámen.

lehet virágot találni, éppúgy nem jön
el a mi számunkra sem a megváltás
napja – sóhajtott fel elkeseredve
Ádám.
Éva azonban vigasztalóan simogatta
meg férje arcát, és így szólt hozzá:
Ő megígérte, hogy elküldi a Megváltót. Talán most is kételkedsz szavai-

és kimerülve borult a földre a harmadik nap estéjén. Forró könnyeitől
megolvadt a hó.
Minden elveszett! – sóhajtott fel kétségbeesetten. Isten elhagyott bűneink miatt.
Amikor felszállt a köd, a nap utolsó fénye tört át a fák csupasz ágain és éppen előtte hullott a
hóra. Éva tekintete
megakadt valamin. Lehajolt és azon a helyen,
ahova
forró
könnyei hullottak, zöld
levelet pillantott meg.
Fürge ujjakkal eltakarította a havat, és íme
egy hófehér virágot pillantott meg.
Rózsa, fehér rózsák a
hóban! – kiáltott fel ujjongva Éva. – Legyen
a nevetek Krisztus-rózsák, mert ti vagytok a
Megváltó ígéretei. Mit
szól majd hozzájuk
Ádám, ha meglátja?
Reszkető kezekkel vitte haza a fehér virágokat, és a boldogságtól megnémulva nyújtotta át a
férjének. Ádám arca felragyogott, amikor megpillantotta, és megkönnyebbülve sóhajtott fel:
Úgy látszik, Isten nem hagyott el egészen! Köszönjük meg neki ezt a téli virágot, amely reménységünk tavaszát
hirdeti, míg el nem jön a Megváltó!

Nehéz élete volt Ádámnak és Évának
a bűneset után. Álmukban gyakran
vissza-visszajártak a paradicsomkertbe, de az ébredés mindig rádöbbentette őket a szomorú valóságra.
Egyedül Éva vigasztalódott meg, ha Isten ígéretére gondolt, amellyel Messiást ígért nekik. Ha erre gondolt,
felderült az arca, és
minden megszépült körülötte.
Aztán eljött az első ősz
az életükbe. Dideregve
húzták meg magukat a
lakásul választott barlangban. Az egyik reggel valami szokatlan
fény ragyogott be otthonukba. Amikor kiléptek,
csodálkozva
látták,
hogy a földet fehér hó
takarja. Órákon, napokon át esett a hó, és
mint valami meleg dunyha, mindent maga alá
temetett.
Elkeseredve
nézett
Ádám a téli világba. Mi
lesz velük, ha mindent eltakar a hó,
és ő nem tud egyetlen vadat sem ejteni, hogy éhségüket csillapítsák? Ha
ez lesz életük vége? Elhervadni, mint
a virág, meghalni, mint a fagytól elhulló madarak?
Úgy látszik, Isten megfeledkezett rólunk! Amint ebben a téli világban nem

ban? Egyszer már ráfizettünk erre.
Ha hozol nekem egy rózsát, mielőtt a
nap harmadszor tér nyugovóra, akkor
elhiszem, amit mondtál! – Így ellenkezett dacosan Ádám és kilépett a barlangból.
Éva is elindult, végigjárta a hólepte erdőt. Virágot keresett, de még egy zöldellő fűszálat sem talált. Szomorúan
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Egyházunk küldetéséből fakadó feladata, hogy segítséget nyújtson a rászorulóknak. Teheti ezt az egyház
spontán, különösebb szervezettség
nélkül, önkéntesek bevonásával és teheti intézményi szinten. Az önkéntesek által végzett szolgálat áldott
lehetőség úgy az önkéntes, mint a segítségre szoruló számára. Az intézményesen végzett segítség előnyei a
szakszerűség, az ellenőrizhetőség, a
sokkal kiterjedtebb támogatás.
A küldetésünkből fakadó kötelezettség és a minél szélesebb körű segítségnyújtás
késztetett
arra
Vas
megyében két gyülekezetet is, hogy intézményt hozzanak létre az idősek házi gondozására.
Én magam is régóta szerettem volna, ha a bobai
gyülekezetek területén is létrejön
egy ilyen intézmény, ám szerteágazó feladataim
nem tették ezt lehetővé.
A házi segítségnyújtás
feladatát
azonban el kellett
látni, meg is szervezték az ellátást.
De az intézmény,
amelyik elindította
a munkát alig néhány hónapon belül
fizetés
képtelenné
lett.
Így jött az az ötlet,
hogy mégis hozzunk létre egy intézményt
idősek
házi
gondozására.
A törvények, azonban csak az esztendő bizonyos időpontjáig engedik meg
az állami normatíva igénylést, ezért,
ha 2009 novemberében mi elkezdjük
az intézményalapítás folyamatát leghamarabb csak 2011 januárjában juthattunk volna az állami normatívához.
Ezért támadt az az ötlet, hogy a már
működő, a Nemescsói Társult Evangélikus Egyházközség által fenntartott,
Sartoris Szeretetszolgálathoz csatlakozzunk azzal a céllal, hogy amint lehet, megalapítjuk a saját, gyülekezeti
fenntartású intézményünket.

Mit tudunk nyújtani a házi segítségnyújtáson belül? Nem szeretnénk rátelepedni egyetlen idős
emberre sem, de ott szeretnénk lenni, amikor arra szükség van. Fizikai
és lelki segítséget egyaránt kínálunk.
Gondozónőink segítséget nyújtanak
az orvoshoz jutásban, a receptek kiváltásában, a bevásárlásban, a háztartási
feladatok
(takarítás,
mosás,
vasalás) ellátásban. Igény szerint segítenek hivatalos ügyek intézésében,
kulturális igények kielégítésében. Feladatuk közé tartozik az idős emberek
elsegítése a templomba, gyülekezeti
alkalmakra. A szolgáltatás minimális
térítési díj ellenében vehető igénybe.
A térítési díjra az intézménynek ezért

van szüksége, hogy egyfajta minimális biztonságot jelentsen arra, hogy a
gondozónők minden hónapban teljes
biztonsággal hozzájussanak a fizetésükhöz.
Intézményünk hangsúlyt fektet arra, is, hogy a gondozónőknek lelki támogatást nyújtson. Minden
héten, kedden de. 10 órakor áhítatot
tartunk, majd utána megbeszéljük a
következő heti tennivalókat. Szeretnénk a jövőben – legalább a nagyünnepek közelében – egy-egy olyan
alkalmat tartani, ahol gondozónők és
gondozottaik (akik tudnak, és igényük

van rá) együtt vegyenek részt egy istentiszteleten.
A házi segítségnyújtás mellett van lehetőség szociális étkeztetés
igénybevételére is. A két szolgáltatás
nem kapcsolódik össze. Külön – külön is igénybe vehető. A szociális étkeztetést a celldömölki Rezgőnyárfa
Vendéglő biztosítja olyan módon,
hogy mindenkinek, a hét minden napján, házhoz szállítja az ebédet. Egy
adag ebéd ára, a szociális étkeztetést
igénybevevő számára, átlagosan
360.- Ft.
Még néhány szó a működésről. A Sartoris Szeretetszolgálat működési engedélye itt Kemenesalján a
következő településekre terjed ki:
Celldömölk, valamint a Bobai Evangélikus
Egyházközség
gondozása alá tartozó területek, úgymint
Boba,
Kemenespálfa, Nemeskocs, valamint
Veszprém megye
területén Nagypirit,
Kispirit,
Csögle,
Egeralja és Adorjánháza. Az intézmény
igazgatója
Kalincsák Balázs
nemescsói lelkész.
Az imént felsorolt
településeken 16
gondozónő végzi a
munkáját,
6-an
Celldömölkön,
4en Bobán, 1 gondozónő Kemenespálfán,
3-an
Nagypiriten, Kispiriten, és 2-en Csöglén. A gondozónők
felvételekor a hivatalosan szükséges
iratok mellett minden esetben kérjük
a felekezete szerinti lelkész ajánlását.
Hiszen fontos, hogy munkatársunk
megbízható legyen és hivatásszerűen, becsülettel végezze feladatát. A
gondozottak és a gondozónők lelkigondozását, az áhítatok, istentiszteletek
megtartását
az
intézményi
lelkész, Rostáné Piri Magda látja el.
Reménységünk, hogy szolgálatunkat Isten dicsőségére és rászoruló
testvéreink
megelégedésére
végezhetjük.
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Dsida Jenő:

Sírod szélén szinte félve,
iszonyattal üldögélve,
ó – mekkora vád gyötör,
mardos, majdnem
összetör:
mily látás a kétkedőnek,
törvény ellen vétkezőnek,
hogy üres a sírgödör.

szemem,
mint vágnám le két
kezem,
nyelvem húznám kések
élén
s minden tagom
elmetélném,
amivel csak vétkezem.

Nyitott sírod szája szélén
sóhajok közt üldögélvén
szemlélem bús, elvetélt
életemnek rút felét
s jaj, – most olyan bánat
vert át,
mily Jacopo és Szent
Bernát
verseiből sír feléd.

Bűneimnek nincsen
számok.
Mindent bánok, mindent
szánok
és a sajgás, mely gyötör
nem is sajgás, már
gyönyör.
Hamuval szórt, nyesett
hajjal
ér engem e húsvéthajnal
és az üres sírgödör.

Nincs gonoszabb, mint a
hitvány
áruló és rossz tanítvány,
ki az ördög ösvenyén
biztos lábbal, tudva mén:
szent kenyéren nőtt
apostol,
aki bűnbe később kóstol,
–
Krisztus, ilyen voltam én.
Amit csak magamban
látok,
csupa csúnya, csupa
átok,
csupa mély seb, éktelen,
testem oly mértéktelen
volt ivásban, étkezésben,
mindenfajta vétkezésben
s undokságom végtelen.
Ó, ha tudnám,
megbocsátasz,
s országodba
bebocsátasz,
mint szúrnám ki két

Bámulok a nyirkos, görbe
kősziklába vájt gödörbe,
bénán csügg le a karom,
tehetetlen két karom…
Te kegyelmet mindig
oszthatsz,
feltámadtál s
feltámaszthatsz,
hogyha én is akarom.
Lábadozó régi hitben
egész nap csak ülök
itten.
Lelkemet nagy, jó meleg,
szent fuvallat lepte meg,
lent az odvas, szürke
barlang
mélyén muzsikál a halk
hang,
ahogy könnyem lecsepeg.
Az én Uram újra él most,
országútján mendegél
most,

áprilisban fürdik és
aranyozza napsütés,
ahol lépked, jobbra-balra
ezer madár fakad dalra
s ring, hullámzik a vetés.
Éneklő sok tiszta lánnyal,
liliomos tanítvánnyal
nem követlek, Mesterem.
Majd csak csöndes
estelen
indulok, hol vitt a lábad,
földön kúszom könnybe
lábadt
szemmel, szinte testtelen.
Fennakadva tüskeágon.
éjsötét nagy pusztaságon
étlen-szomjan vágok át,
nagy hegyeken vágok át,
mint eltévedt eb szimatja,
mely halódva is kutatja
vándor ura lábnyomát.
S közben dalolok az
égről,
pálmás, örök dicsőségről,
vonszolván földdel rokon
testemet a homokon
s így ujjongván, nem is
érzik,
hogyan sajog, hogyan
vérzik
rögbe horzsolt homlokom.
Mert az égi útnak elve:
kúszva, vérzőn,
énekelve,
portól, sártól piszkosan
menni mindig, biztosan…
S kopjék térdig bár a
lábam,
tudom, az ég kapujában
utolérlek, Krisztusom!
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A nagyszombat esti istentisztelet az őskeresztyén korban rendszeresen a fények ünnepi meggyújtásával
kezdődött: a ránk törő homályban felvilágló fény a világ sötétségében fényt adó Krisztust jelképezi.
A húsvéti gyertya az ókeresztyén századokban még
valóban a templom legkiemelkedőbb fényjele volt.
Nemcsak azért, mert nem nyomták el világosságát a
villanyégők, hanem mert méreteivel is uralkodott a
templomtérben: az emeletnyi magas állványon álló, ölnyi vastagságú szövétnek hatalmas tűzcsóvája ahhoz
a tűzoszlophoz hasonlított, mely Izraelt átvezette a
Vörös-tengeren.
A megáldását és meggyújtását végző szolgálattevőnek talán egész éven át a legmagasztosabb feladata
volt felhívni a hívőket az imádságra és meggyújtani a
gyertyát.
A gyertyagyújtást követő ének annak az éjszakának a
dicséretét hirdeti, mely egyrészt mutatja a sötétség
rettenetes erejét, másrészt szelíden és elrejtetten felragyog benne a fény, amely győz a sötétség erői felett.
Ezen az éjszakán széttörve a halál bilincsét, Krisztus
az alvilágból, mint győztes tér vissza. Mi Krisztushívők a világ sötétségétől körülvéve élünk, de Krisztus
feltámadása elválaszt bennünket ettől a sötétségtől.
Ezt jelképezi két évezrede keresztyén templomokban
a húsvéti gyertya. Rajta jelképek is beszédesek: az alfa és ómega, a görög ábécé első és utolsó betűje, a
Jelenések könyve szerint Jézus jelképe, amikor azt
mondja magáról: én vagyok az alfa és az ómega, a
kezdet és a vég. A kereszt jelképezi, hogy nagypéntek áldozatában már felsejlik húsvét öröme, de húsvét
öröme mögött ott sötétlik nagypéntek véres áldozata.
A kereszt öt pontján lévő sebhely Krisztus öt sebére
emlékeztet, és az évszám, pedig azt mutatja, hogy Isten immár 2010 éve elvégezte a világ megváltását.
Az esztendő minden vasárnapja a feltámadásra emlékeztet bennünket, ezért ég minden vasárnap a húsvéti gyertya.
Ebben az esztendőben a nagyszombat esti családi istentiszteleten gyújtjuk meg templomunkban a húsvéti
gyertyát, hogy emlékeztessen bennünket mindig arra,
hogy Krisztus szenvedett, meghalt, de fel is támadt értünk.
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Hozzávalók: fél kiló liszt, 5 dkg vaj, csipet só, ízlés szerint cukor (4-5 evőkanál kristálycukor), 1 teáskanálnyi
ánizsmag, 1 tojás a kenéshez, egy sárgája a tésztába, 2,5 dkg élesztő, 2-3 dl tej.
A tejet meglangyosítom (csak kézmelegre, mert különben megsül az élesztő), hozzákeverem a teljes
cukormennyiséget és az élesztőt. A lisztet nagyobb tálba szitálom, és elkeverem a sóval. A vajat szintén fölmelegítem,
de csak annyira, hogy folyékonnyá váljon és ezt is a liszthez adom a tojássárgájával együtt. Most jöhet bele az
élesztős tej, aztán lehet dagasztani! A tészta se túl lágy, se túl kemény ne legyen. Addig dagasztom, míg szép fényes,
hólyagos lesz a tészta. Ekkor elválik a táltól is, a kezemtől is, így jó. Lisztet szórok alá és a tetejére is, és egy tiszta
nylonzacskóval letakarva pihenni hagyom egy-másfél órát. Aztán lisztezett deszkára borítva három darabba vágom.
Gombócolom a darabokat, kicsit hagyom pihenni így is a tésztát. Majd hosszú hengerekre nyújtom mind a hármat, és
összefonom. Vajazott, lisztezett tepsibe helyezem, és a nylonnal letakarva még kb. fél órát hagyom kelni. Megkenem
a felvert tojással a tetejét, és előmelegített sütőben, háromnegyedes lángon 30-40 perc alatt megsütöm.
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Március 24-én, ülést tartott a Bobai
Evangélikus Egyházközség presbitériuma. Az presbitérium jóváhagyta a
2009. évi zárszámadást és a 2010.
évi költségvetést. A jövő évi költségvetés kapcsán a presbitérium
néhány
határozatáról,
ezúton
szeretnénk tájékoztatni
testvéreinket.
Tekintettel sok család
nehéz anyagi helyzetére
a presbitérium úgy határozott, hogy 2010-ben
nem emeli az egyházfenntartói járulék összegét. Az összeg ebben az
esztendőben is, mint
már az elmúlt két évben
is 5 000.- Ft/fő lesz. Sajnálattal
tapasztaltuk
azonban,
hogy
több
mint húsz fővel megnőtt a járulékot
nem fizetők száma. Tisztelettel kérjük egyházközségünk tagjait, hogy
rendezzék elmaradásaikat.
Határozatot hozott a presbitérium arról is, hogy abban az esetben, ha

olyan valaki igényel egyházi szolgálatot (keresztelés, konfirmáció, esketés, temetés), aki nem fizeti a
járulékot visszamenőleg köteles hat
évet kifizetni, a tárgyévben esedékes

látható pénzkezelés érdekében a
presbitérium azt a határozatot hozta,
hogy a stólaadomány minimum
összegét meghatározza, minden
esetben bevételezi a pénztárba, és
meghatározott módon fizeti ki a lelkésznek. Temetés
estén a befizetendő stólaadomány összege minimum 15 000.- Ft, amely
tartalmazza a kántor és a
harangozás költségét. Az
összegről a lelkészi hivatalban minden esetben
nyugtát kötelesek adni. Keresztelés, esketés esetén
az ünneplő család által felajánlott
összegű
adományt
fogadunk
el,
amelyről szintén nyugtát
kap a befizető.
A presbiteri ülés befejezéseként beszámoló hangzott el A Bobai
Evangélikus
Templomért
Alapítvány elmúlt évi munkájáról. A
beszámolót Szelestey László az Alapítvány kuratóriumának elnöke tartotta.

Tekintettel sok család nehéz anyagi
helyzetére a presbitérium úgy határozott, hogy 2010-ben nem emeli az
egyházfenntartói járulék összegét.
Az összeg ebben az esztendőben is,
mint már az elmúlt két évben is
5000.- Ft/fő lesz
járulék összegével. (Jelen esetben
6x5 000.- Ft azaz 30 000.- Ft-ot.)
Az egyházi szolgálatért kapott adomány (stóla) a lelkész illetményéhez
tartozik, munkaszerződésében szerepel, utána járulékokat fizet. A tiszta, át-

Egy héttel húsvét előtt: éljenzés, hozsanna!
Áldott, aki jő az Úrnak nevében!
Felsőruhák hullnak az útnak porába,
Jézus szamárcsikón már Jeruzsálemben.
Körülte ünneplés, majd botránkozók hada,
midőn a korbács működésbe lép!
˝Imádkozás helye, Atyámnak hajléka!˝
Tettét magyarázva ez a védőbeszéd.
Aztán gyógyít, s tanít. Mert ezért jött Jézus!
Az evangélium, az Ő ajkán hatalom.
Mennyei kenyér az, melyből nekünk is jut
Hívő és hitetlen osztozhatnak azon.
Mert Életet hozott! Mely szemnek láthatatlan.
Örök és dicső mi meg nem érthető.
Értelem, tudomány, be nem fogadhatja,
Ám hittel, egyszerűen elérhető!
Ma már történelem! Te ezt már ismered!
Mások is elmondták, s örömük rád ragadt,
Tán dönthettél is volna, de sohasem tetted
meg.
Így aztán szíved sohasem lett SZABAD!
E kis vers által Téged megszólíthat Isten!
Hív Téged is, egy húsvét-vacsorára.

Ne tiltakozz kérlek! Ne mond: ilyen nincsen.
Vajon ott leszel, ez asztaltársaságba?
Én is e boldog kis sereghez tartozom.
Vallom; az életem így kapott tartalmat.
Lelkemben most hidd el, a Te sorsod
hordozom.
Remélem, hogy helyed üresen nem marad
(Ismeretlen szerző)
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Időpont

Helyszín

Április 1.

18:00

Április 2.

10:00

Április 2.

18:00

Április 3.

18:00

Április 4.

9:00

Április 4.

10:00

Április 4.

14:00

Április 4.

15:00

Április 5.

9:00

Április 5.

10:00

Április 5.

14:00

Április 5.

15:00

Április 6.
Április 9.
Április 11.

10:00
16:00
9:00

Április 11.

10:00

Esemény

Szolgáló

Boba

Nagycsütörtöki istentisztelet
Győri Veronika
úrvacsoraosztással
Boba
Nagypénteki Istentisztelet
Rostáné Piri Magda
úrvacsoraosztással
Nemeskocs
Nagypénteki istentisztelet
Győri Veronika
úrvacsoraosztással
Boba
Nagyszombat esti
Győri Veronika
családi istentisztelet
Adorjánháza
Feltámadás ünnepi
Rostáné Piri Magda
istentisztelet úrvacsoraosztással
Boba
Feltámadás ünnepi
Rostáné Piri Magda
istentisztelet úrvacsoraosztással
Nemeskocs
Feltámadás ünnepi
Rostáné Piri Magda
istentisztelet
Kemenespálfa Feltámadás ünnepi
Rostáné Piri Magda
istentisztelet
Csögle
Húsvéthétfői istentisztelet
Rostáné Piri Magda
úrvacsoraosztással
Boba
Húsvéthétfői istentisztelet
Rostáné Piri Magda
úrvacsoraosztással
Nagypirit
Húsvéthétfői istentisztelet
Rostáné Piri Magda
úrvacsoraosztással
Kispirit
Húsvéthétfői istentisztelet
Rostáné Piri Magda
úrvacsoraosztással
Boba
Gondozónők áhítata
Rostáné Piri Magda
Szombathely Egyházmegyei közgyűlés
Adorjánháza
Húsvét ünnepe utáni 1.
Rostáné Piri Magda
vasárnapi istentisztelet
Boba
Húsvét ünnepe utáni 1.
Rostáné Piri Magda
vasárnapi istentisztelet

Minden személyi jövedelemadó fizető állampolgár rendelkezhet
adója kétszer 1%-ról. A Magyarországi Evangélikus Egyház és A
Bobai Evangélikus Templomért Alapítvány is kéri és várja az
adózók adójának felajánlott 1%-t.
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma, amelyet a
rendelkező nyilatkozaton fel kell tüntetni: 0035.
A Bobai Evangélikus Templomért Alapítvány
adószáma: 18891670-1-18
Kérjük, segítsen! Ez Önnek semmibe nem kerül!
Rostáné Piri Magda lelkész, Győri Veronika Ágnes beosztott lelkész, Szolnoki András felügyelő

