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"Íme, nyitott ajtót adtam eléd, melyet senki sem
zárhat be!"
Október a reformáció hónapja. Évek
óta hónap elején megjelenik a plakát
mely ezt a mondatot adja tudtunkra.
Közös emlékezésre hívva a protestáns egyházak képviselőit, tagjait. Különböző
rendezvények,
istentiszteletek, kiállítások koncertek kerülnek
megrendezésre a reformáció jegyében szerte az országban. Visszapillantunk a közel 500 évvel ezelőtti
eseményekre, s közben sokszor emlegetjük mind Luther mind Kálvin tevékenységét. Szólunk dicső, vagy éppen
kevésbé dicső időkről, eseményekről,
tettekről. Felemlegetjük a magyar reformátorok neveit, énekeljük énekeiket...
Összességében büszkék vagyunk,
büszkék akarunk lenni, hogy ehhez az
egyházhoz és ehhez a hosszú sorhoz
tartozhatunk. Elmondhatjuk, hogy a mi
egyházunkhoz tartozik Luther, akinek
gondolatai, nézetei, tettei megrengették Európát, és egyben meg is változtatták azt.
Miközben büszkén valljuk, hogy hogy
mi evangélikusok vagyunk, sokszor elfelejtjük a reformáció egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb
vívmányát, mely megfelelve a kor, a reneszánsz áramlat kívánságainak, fogalmazódott meg az ad fontes (vissza a
forráshoz) elv alapján: vissza az Isten
igéjéhez! Vagyis ezt helyezi Luther az
élet középpontjába, az Igét, a Keresztet, a kereszten értünk szenvedő Krisztust. Azt, aki éppen a reformáció
hónapjában ezt üzeni nekünk a filadelfiai gyülekezeten keresztül a jelenések
könyvében: nyitott ajtót adtam eléd!
És ezen a ponton el kell gondolkoznunk a saját identitásunkról. Vagyis,
ha magunkat büszkén a reformáció
egyházának tartjuk, akkor gondolkozzunk is úgy,mint a reformáció, vagy az
Ige egyháza. Vagyis becsülni kell a
Szentírás szavát, és azt, amikor szólni
akar rajta keresztül hozzánk a Megváltó Krisztus alkalomról alkalomra, vasárnapról vasárnapra.

Jézus szava a kicsiny filadelfiai gyülekezethez biztatással szól, ahogyan hozzánk is: kitárult a menny ajtaja. Ez volt
a felismerés, melyre Luther újra ráébresztette az embereket, az egyházat.
Ezt senki sem zárhatja be, úgy ahogyan akkor tették, vagy akarták tenni.
Se papok, se püspökök, se a pápa, se
zsinatok, se egyházi dogmák. Az ajtó
nyitva van! Jézus egyszer és mindenkorra kinyitott nekünk. Ez a reformáció egy másik öröksége számunkra.

Az ebben való bizalom, és újbóli megerősödés lehetősége. És ennek az igének, éppen most, reformáció környékén, és egyben biztatnia kell minket:
az üdvösség csak és kizárólag Krisztus által van. Nem kierőszakolható, hanem csak őbenne élve, őbenne
remélve, őbenne bízva kaphatunk
erőt, hogy valóban át tudjuk élni, nap
mint nap, hogy az üdvösségre hívattunk el. És ha ezt komolyan tudjuk venni, akkor tényleg elmondhatjuk, hogy
az ige egyháza vagyunk.
Reformáció ünnepe azonban belehelyez bennünket egy sorba, azok sorába, akik a történelem folyamán ugyanúgy vallották, hogy egyedül, kegyelem-

ből, Krisztusért, hit által van üdvössége az embernek. Vagyis mindazokra
emlékeznünk kell, akiktől evangélikus
hitünket közvetlenül kaptuk, szüleinkre, nagyszüleinkre, vagy éppen lelkészünkre, tanítónkra. De emlékezünk
mindazokra is, aki évszázadokkal előttünk jártak a Krisztus-követés útján, elviselve évtizedeken át tartó üldöztetéseket, vagy akár vállalva az akár
100 km-t meghaladó távolságot, csak
hogy részt vegyenek egy istentiszteleten. Emlékeznünk kell mindazokra,
akik a templomainkat megépítették,
ezzel is vallást téve a megváltó Krisztusba vetett bizodalmukról. A reformátori örökségünknek ez is része, a
templom szeretete, a gyülekezet közösségének szeretete.
Mindezeket végiggondolva reformáció
ünnepe önvizsgálatra kell, hogy indítson bennünket. Fel kell tennünk a kérdést magunknak: Valóban az Ige
egyháza vagyunk? Naponta élek azzal az örökséggel, mely a Lutheri reformációban gyökerezik?
És bár ezek a kérdések, és az ezekre
adott válaszok, talán elszomorítóak,
de Jézus szava ma mégis vigasztalóan szól hozzánk, ünnepien. Itt az újrakezdés lehetősége, hiszen mindig
reformációra van szükség, és nem
csak az egyházban, hanem sz emberi
szívekben is. És most itt a lehetőség.
Így biztatja a filadelfiai gyülekezetet,
és rajtuk keresztül bennünket is:
Tartsd meg amid van, hogy senki el ne
vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában.” (Jel 3, 11-12)
Luther, a reformátorok, a templomépítő ősök, vagy éppen az üldöztetést
szenvedők mind erre az ígéretre tették
fel az életüket. Ők úgy érezték, hogy
megéri. A szó ma nekünk szól, ne legyünk restek a válaszra: „Íme nyitott
ajtót adtam eléd, melyet senki sem
zárhat be!” (Jel 3,8b)
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A Marcal

Van egy folyónk, mely úgy köti össze a mellette fekvő falvakat, ahogy a
köldökzsinór az együtt dobbanó szíveket az anyaméhben.
Van folyónk?
Vagy csak volt?
És lesz-e még?
Volt egy folyó, melynek partján horgászok gyűltek gyakran össze. Volt egy
folyó, melynek partján szerelmek, barátságok szövődtek. Volt egy
folyó, melynek partján gyerekek ismerkedtek fűvel, fával, virággal. Volt egy
folyó, melynek partján pihenni, elmerengeni, álmodozni és ábrándozni egyaránt
lehetett.
Van egy folyó, melynek partján most nincs élet. Van egy folyó, melynek színe
ismeretlenül és félelmetesen vörös. Van egy folyó, melyből kihalnak a halak,
eltűnnek a kétéltűek. Van egy folyó melynek partján kipusztulnak a növények,
elsárgulnak és elhalnak a fák. Van egy folyó, melynek partján már nem
fészkelnek, nem is dalolnak madarak.
Lesz-e még folyónk, ahova visszatér az élet? Lesz-e még folyónk, melynek újra
zöldes-kékes a színe? Lesz-e még folyónk, melynek partjára hazajönnek költöző
madaraink? Lesz-e még folyó, melynek környéke békakuruttyolástól lesz
hangos?
Vagy úgy marad minden, ahogy József Attila írta? „Csak ami nincs, annak van
bokra, / csak, ami lesz, az a virág, / ami van, széthull darabokra.”
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…az Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az
élőké, mert az ő számára mindenki él. (Lk 20,38)
Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisz- ten országa Isten ajándéka, de ez
nem azt jelenti, hogy nekünk semmit
tusban!
sem kell tennünk elérése érdekében.
Halottak napján virágokkal, gyertyák fé- Ez pedig akkor válik igazán valóságnyével, imáinkkal emlékezünk kedves gá, ha már itt a földi életben olyant csehalottainkra. Bármennyire is fájdalmas lekszünk, valósítunk meg, hogy odaát
az emlékezés, a gondolkodó ember azt folytatni tudjuk. Ezt pedig akkor törnem fordíthat hátat a halálnak, és ki ténhet meg, ha már itt a földön kicsirákell békülnie a gondolattal, hogy egy- zik szívünkben, és gyökeret ver
szer az ő ideje is eljön és semmi földi életünkben a szeretet magja, és az
kincset nem vihet magával, amit élete azon alapuló érzés, cselekedet, magatartás.
során felgyűjtött.
Az emberek különböző módon válaszol- Halottak napján lenyűgöző a szeretet
nak a halál hívására. A fiatalok is tud- pazarló bőkezűsége, ami megnyilváják, hogy meghalnak, de azzal nul temetések alkalmával is a virágkovigasztalják magukat, hogy az még
messze jár, még
van idő… Az idősek egyre jobban
érzékelik közeledtét, készülődnek a
fogadására.
Mennyire másképpen alakulna sok
ember élete, ha
gyakrabban gondolna a halálra,
mert nem érdemes olyasmi után
epekedni, harcolni, amit egyetlen
pillantás alatt kiüt
kezünkből a halál.
Érdemes,
számunkra
hasznos
módon gondolni a halálra, és abban a szorúk tömege által.
tudatban járni életünk útját, hogy ezzel Most is a gyertyák fénye kell, hogy bevinincsen vége az életnek, életünknek. lágítsa a lélek útját. Úgy tekintsük a haCsak a test véges, de a lélek az hallha- lált, mint valami nagy átszállóhelyet,
tatlan. Emberi tudásunkkal, meg képze- ahol a testnek el kell válnia a lélektől.
letünkkel hiába feszegetjük, nem
tudjuk kinyitni és megismerni titkait. Ahogyan a költő fogalmaz:
Csak a hívő ember teheti, hogy belenyúljon hite zsebébe és lelki szemei- A test pihen vermében hallgatag,
vel többet meglásson, mint testi örök nyugalmas sorsát éli lenn,
szemeivel. Mert testi szemével csak e Szétoszlik, szomjas gyökér felissza
földi láthatókat látja, de lelki szemével S zöld lobogással tér újra vissza.
még a láthatatlant is észreveszi. Mert
Isten sem azt nézi, ami látható, embe- Törvény szerint! S oly szörnyű, szörri, hanem ami a lélekben van és látha- nyű így,
Mi egy világ volt, kétfelé kering
tatlan, hallhatatlan.
Jézus ki akarja törölni tudatunk képer- Vagy bölcs talán? A holttest tudja itt,
nyőjéből a hamis látást. Az örök élet lé- Őrizd Uram, a lélek útjait!
nyegét az istenlátás boldogságában
határozta meg. Jóllehet az örök élet, Is- (Radnóti Miklós: Ének a halálról)

Ezért fohászkodunk mi is halottak napján. Őrizd Uram a lélek útjait, amely tehozzád vezet, és mi engedjük, hogy
vezess minket! Ámen!
Imádkozzunk!
Ezer kéréstől zaklatott lelkünknek adj
megnyugtató választ, Istenünk! Tedd
erőssé hitünket, hogy tudjuk felfogni: a
sír csak átmenet egy más világba, a te
birodalmadba, mert te nem a holtak,
hanem az élők Istene vagy, mert számodra mindenki él. Itt a földön és a földi élet határain túl.
Ezért segíts, hogy
tudjunk igazak és
jók lenni a földi életünk alatt, hogy reménységgel
nézzünk az örök
élet nagy ígérete
felé.
És amíg élnünk
engedd, tedd boldoggá napjainkat.
Óvj
betegségtől,
szerencsétlenségtől, adj jó egészséget és életerőt,
hogy tudjunk munkálkodni, hogy jó
íze legyen eledelünknek, szomjat
oltó ereje a friss
forrásvíznek, hogy
legyen édes az álmunk, és reményteljes az ébredés itt a földön és az örökkévalóságban.
Áldd meg az emlékeket, melyek most
szívünkből felfakadnak, töröld le a
könnyeket és nyugtasd meg a lelkeket.
Erősítsd hitünket abban, hogy isteni
szeretetedtől semmi el nem szakíthat
minket, sem földi életünkben, sem halálunkban. Álld meg a visszajáró emlékeket.
Halottaink porainak adj csendességet,
zavartalan pihenést, lelküknek örök üdvösséget atyai kebleden. Ámen!
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Túlélni, átélni, együtt élni vele!

Megpróbálom leírni a leírhatatlant.
Talán segít enyhíteni a fájdalmat, ha
kiírhatom magamból. 2010. október
4-én ugyanúgy indult minden,
ahogy egy hétfőn indulni szokott. Kicsit az oviba, nagyot az iskolába indítottam, a férjem és én dolgozni
mentünk. Ebéd után jött az első telefon, kolléganőm fia telefonált, nem
tud dolgozni menni, mert kiszakadt
a gát. Nem igazán tulajdonítottunk
jelentőséget neki, hiszen az esőzések miatt hol az egyik, hol másik patak vagy éppen folyó áradt meg és
lépett ki a medréből. Aztán egyre
több telefon jött, és egyre biztosabbá vált: nagy baj van!
Bekövetkezett, ami már hosszú évek
óta lebegett a fejünk felett. Az Ajka és
Kolontár között épített 10 tározó kazetta közül a legnagyobb átszakadt, és elárasztotta Kolontárt, Devecser nagy
részét és Somlóvásárhelyet is érintette. Szerencsére őket már nem érte
annyira váratlanul. A helyzetet súlyosbította, hogy az ebben tárolt vörös
iszap erősen lúgos vegyhatású, pontosan 13 PH értékű, tudni kell, hogy 14
PH a maximum.(Erre mondták a médián keresztül a MAL illetékesei, hogy
nem mérgező.)
Futótűzként terjedt a hír, kolléganők jöttek be a kórházba segíteni kérés nélkül, orvosok, ápolók, betegszállítók
maradtunk együtt ott műszak után, hiszen nem tudtuk mire számítsunk.
Aztán megérkeztek az első sérültek,
egy anya a kisgyermekével és az őket

megmentő fiatalember. Ekkor láthattuk mire képes a vörös iszap, amely rázúdult a településekre és az ott élő,
mit sem sejtő emberekre. Derékig felmaródott a bőrük és jöttek a többiek vége láthatatlan sorban. Akkor és ott
nem volt idő szörnyülködni, tettük,
amit kellett, amit lehetett, és amit tudtunk. Mindenki az iszaptól vöröslő ruhában, könnyes szemmel. Zavarodottság, rémület bizonytalanság és mérhetetlen fájdalom. Soha nem hittem volna, hogy pár órába ennyi fájdalmat,
szenvedést bele lehet sűríteni, pedig
20 év alatt traumatológiai és sürgőssé-

gi szakápolóként láttam sok mindent.
Szinte mindenki aggódott, vagy éppen
kereste valamelyik hozzátartozóját. Végig nézni, ahogy anyák a gyermekeikért zokognak, egyikük saját két
kezéből ragadta ki az ár a kicsi gyermekét, a másikat éppen csak feltudta dob-

ni a szekrény tetejére, így is súlyos
sérüléseket szenvedett. Idős bácsi,
akinek feleségét vitte el az udvarról a
gyilkos áradat, és már csak holtan találták meg másnap kilométerekkel arrébb. Volt olyan szerencsétlen, akit
kolontári udvaráról a devecseri Húsüzemig sodort az ár, és ujjbegynyi bőr
nem volt a testén, de élt és a testvérét
kereste, míg eszméleténél volt. Még
sorolhatnám… 62 sérültet láttunk el 4
óra leforgása alatt mindegyikük felhólyagosodottra maródott bőrű, kétségbeesett fájdalomtól elgyötört ember
volt. Jöttek a hírek: sokan eltűntek, voltak, akik épp mentés közben vesztették életüket, nem számolva és talán
nem is ismerve a lúgos iszap veszélyét, gondolkodás nélkül ösztönösen
vettették magukat a sodrásba, hogy
mentsék a legdrágábbat, az emberi
életet.
Voltak, akik csak úgy menekülhettek
meg, hogy a saját padlásukról leszedve a cserepet kimásztak a tetőre. Családok váltak hajléktalanná, nincstelenné.
Sötét este volt mire a délelőttös műszakból hazaértem. Kerülőnek mentünk és nem igazán láttam semmit és
talán nem is érzékeltem volna. Egyfajta zsibbadt mélabú telepedett rám. A
Jó Isten a családomat megkímélte a
házunktól 50-100 méterre állt meg a
gyilkos folyam.
Aztán másnap jött a döbbenet reggele. Nem hittem a szememnek:
vérvörös
föld, a vizek vérré váltak a bibliai csapások
egyike tárult lém. Hihetetlen hogy ezt valaki is túlélhette. A
városban mindenütt
kétségbe esett fájdalomtól megtört emberek.
Zavarodottság, félelem az újabb katasztrófától
mindenfelé.
Rémhírek röppenek
fel, káosz, rettegés
és menekülés. Szüleikbe görcsösen
kapaszkodó gyerekek, kisírt szemű vörös iszaptól maszatos arcú felnőttek.
Döbbenet mindenütt.
Folytatás az 5. oldalon
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Egy szemtanú megrázó erejű vallomása a vörös
iszap katasztrófáról
Hajlott hátú öregasszony szélmalomharcot vív, seprűvel próbálja a térdig
érő iszapot kiterelni az udvaráról, tán
föl sem fogja: ez többé nem lesz az otthona.
Az internetes portálokon, médián keresztül láthatnak képeket, videókat, de
azok a képek csak töredékei az itt látható és megtapasztalható valóságnak.
Aztán jönnek sorban az aggasztó hírek, még mindig eltűnt embereket keresnek, a gát sem biztonságos…
Négy áldozatról beszélnek, pontos adatot én sem tudok, de ennél sokkal
több a halottak száma.
Mutatják a feltételezhető felelős arcát,
szenvtelen, minden érzelmet nélkülöző hangon beszél, állítja: ez természeti katasztrófa. Nem tudom, nem hiszem, hogy az volna. Én sokkal inkább az emberi kapzsiság, felelőtlenség nemtörődömség, az emberi élet
iránti legcsekélyebb tisztelet hiányát látom okként.
De az ítélkezést meghagyom Istenre.
Csak kérni tudom, legyen könyörületes a végórán majd azokhoz, akiknek
a lelkét terheli ez a mérhetetlen szenvedés.
Most pár nappal a tragédia után még
mindig kaotikus állapotok uralkodnak.
Érkeznek a segélyszállítmányok mindenfelől. Amiket idáig eljuttattak, azt állig felfegyverzett rendőrök kísérik és
őrzik. Sokszor annak nem jut belőle,
aki igazán rászorul, hiszen ők otthonaikból mentik, amit még lehet, vagy éppen kórházi ápolásra szorulnak, vagy

kórházban levő szeretteiket látogatják.
Így sok haszonleső „őrszem” figyeli mikor, hova, mi érkezik és gátlástalanul
akár többször is, többen sorba állnak
egy családból. Talán ezen javít, hogy
sokfelől érkeznek segítő emberek, így
már a képzett szociális munkásoknak
van lehetőségük személyesen szállítani az arra rászorulóknak az életük folytatásához, fenntartásához nélkülözhetetlen dolgokat.
Nehezíti az életet, hogy sokfelé nincs
vezetékes gáz, illetve csőtörések miatt
a vízellátás is akadozik. Emberfeletti
munka folyik mindezek elhárítására.
Beszéltem olyan férfival, aki már 3 napja ugyanabban a ruhába takarítja a há-

zát, hogy legalább egy szoba lakható
legyen, mert az idős édesanyja belehal a fájdalomba, ha nem viszi haza,
mint mondja: Ő már nem akar idegenben meghalni…
Mindenfelé állattetemek voltak, ezeket
nagyon gyorsan eltakarították. Azóta
is folyamatosan fogják be az elkóborolt állatokat, jó részük megvakult tele
vannak sebekkel, nagy részükön már
nem lehet segíteni.
Egyelőre nem látom a végét, nem tudom mi lesz, hogyan tovább. De látom
az Isten könyörületességét, a rengeteg segítő szándékú embert és ez erőt
ad. Nagyon sok mindenre szükség
lesz, hogy az élet újra indulhasson. A
kezdeti bénultság után az akarat megvan azokban az emberekben, akik úgy
döntöttek továbbra is itt szeretnének
élni, és talán a segítség is meglesz
hozzá.
Süt a nap! Örülni kellene ennek, most
mégsem tudunk, hiszen ez azt jelenti,
szállni fog a por, ami mérgező nehézfémekkel van tele.
A kertekből már nem szedhetünk termést, ruhát nem teregethetünk a szabadban. Arcmaszkban kell járnunk az
udvaron és az utcán. Féltjük azt, ami
még meg van. Aggódunk a gyermekeink és a saját egészségünkért.
Sok mindent leírtam, azt hittem könynyebb lesz, de kimegyek az utcára és
a fájdalom újra és újra belém mar.
Segíts meg minket édes Istenem!
Hacherné Varga Veronika

Gyülekezeti hírlevél 6/8. oldal - 4. évfolyam, 4. szám, 2010. október 31.

Meditáció
Elhangzott: A kolontári iskola megsegítésére a Bobai Iskola által szervezett jótékonysági esten 2010. október 24-én.
Istenünk, a világ Teremtője, gyakran
az élet és a halál kérdését állítja
elénk, mi pedig túl gyakran a halálba vivő utat választjuk. Nem szeretjük úgy
a teremtett világot, ahogyan ő szereti
és ezáltal nemcsak az egész világot, a
teremtettséget, de benne saját életünket is a pusztulás felé sodorjuk.
Elvesztettük az időt.
Elloptuk az évszakokat. Télen szőlőt
eszünk és nincs hó. Ha van, akkor panaszkodunk, mert nem
tudunk közlekedni az autókkal. „Miért nem takarítják?” – mondjuk. Nyáron követeljük a „jó időt”
– miközben egyre nagyobb területeket kebelez be a sivatag. Lakótereinkbe, munkahelyeinkbe, bevásárló központokba
hideg
levegőt
fújatunk, hatalmas energiát használva.
Elloptuk a napszakokat.
„Éjjel – nappal nyitva” –
7 nap24 órában vásárolunk, szórakozunk, internetezünk. Ég a lámpa, a
képernyő, a fényreklám, a reflektor.
Tessék csak egy tiszta nyári este innen a kereszteződésből Celldömölk felé tekinteni: a város fényei nem
látszanak, de az égbolt, aminek sötétnek kellene lenni, fénylik. –Mesterséges fények állandósága.
Elloptuk az ünnepeket. Vasárnap – víz-

kereszt – nagycsütörtök – nagypéntek
– húsvét –és folytathatnám. Egyre halványabb, egyre kevesebb. Egyre több
bolt nyitva, egyre többeknek munkanap, egyre kevesebb az idő.
Elloptuk az időt. Rohanó öregek,
stresszelt kamaszok, különórák, „rugalmas” munkaidő, három műszak, folyamatos műszak, határidő, fáradt vagyok, majd holnap.
Uram irgalmazz nekünk, embereknek!

Elvesztettük a teret.
Elloptuk a távolságot. Mint üveggolyó,
a legmesszebb is néhány óra repülés,
pár óra autóval, távkapcsolat, Egyik orvos ismerősöm Angliában vállal hétvégi ügyeletet, majd vasárnap éjjel hazarepül hétfőn reggel folytatja a kórházban a munkáját. Munkavállalás külföl-

dön, barátaim az egész világon. Ha
valami történik bármelyik sarkán a világnak, azonnal élőben látom. Telefon,
chat, email, msn, facebook; bárhova,
bármikor, gyakorlatilag ingyen. Utazunk, nyaralunk, voltál már ott? Nem?
El kell menned, meg kell nézned. Múzeumban a Képet, toronyból a Panorámát, városban a Templomot, parton a
Tengert. Oda kell érni. Nem maradhatok le.
Elloptuk a távolságot
ember és ember között.
Valóság showban látom,
ahogy főz, mosogat, fürdik, fogat mos – és ne is
folytassam tovább –
még mit csinál. Naponta
tapadok a pénztárnál a
másik testéhez, dudálok
le az útról lassúakat,
irigylek gyorsakat. Minden közel, mégis elérhetetlen, de el AKAROM
érni.
Uram irgalmazz nekünk,
embereknek!
Isten azt mondja: Mindennek megvan a maga
ideje. (Préd 3,1 kk)
Isten azt mondja: Mindig ad teret a
szorult helyzetbe került embernek:
„Nyomorúságomban az Úrat hívtam
segítségül. Az Úr meghallgat, tágas
térre vitt engem (Zsolt 118,6)
Mondják hát, akik félik az Urat, hogy
örökké tart szeretete! (Zsolt 118, 5)

Ifi óra!
Boncolgassuk csak egy kicsit ezt a kifejezést. Ifi, vagyis olyan fiatalok, akik
konfirmáltak, de még nem múltak 30
évesek. „Óra”, tulajdonképpen matekból azt tanultuk, hogy 60 percnyi idő,
de mi valószínű nem tanultuk meg az
anyagot. Nálunk, Bobán a gyülekezeti
otthonban általában 240 percig tart
egy összejövetel. Persze nem azért,
mert erre kötelez bennünket valaki, hanem mert úgy repül az idő, egy-egy alkalommal, hogy szinte észre sem
vesszük.
Mit is csinálunk itt? Hát beszélgetünk,
játszunk, énekelünk, elmélkedünk,
imádkozunk. Meghallgatjuk egymás
problémáit, gondjait, megadott témáról
kifejtjük gondolatainkat. Nagyon rövi-

den ennyi, de inkább elmesélem kicsit
hosszabban. Hogy is telik egy Ifi óra?
Minden héten, hétvégén egyszer
összejövünk. Először egy kis zenehallgatás közben bizonyos témáról beszélgetünk. A beszélgetés után egy-két
játék következik. Majd rövid szünet

után áhítatot tartunk a témakörrel kapcsolatosan, amit imádkozással fejezünk be. Ezt követően énekeket
énekelünk, persze nem olyan formában, mint istentiszteleten, hanem kicsit
felpörgetve, gitár, dob és csörgő kíséretével. Ami akár a te kezedben is lehet, ha eljössz.
Részt vettünk közösen a Tamás misén, Celldömölkön az evangélikus
templomban, ahol hasonló korú más
településről érkezett fiatalokkal is
összebarátkoztunk.
Ha részese akarsz lenni ennek a jó társaságnak, gyere el a következő Ifi órára!
Nider Tünde
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Gyereksarok
Reformáció ünnepéhez kötődnek
mostani feladataink.
1. Színezd ki a Luther-rózsát, a
valóságnak megfelelő színekkel!
2. Rakd össze a Luther-rózsa
jelentését az összekeveredett
szavakból!
ha, híve, hordoz, jár, keresztet,
Krisztus, rózsákon, szíve

Tamás miséről…
Tamás mise. A fiatalok legkedveltebb istentiszteleti formája. A Tamás misék általában ritkán vannak, és többnyire az
egyházmegye más és más gyülekezetében. Idén ősszel Celldömölkön került sor a megrendezésére. Ez nagyon
jó volt nekünk is, mert ez a közösségi
program is összekovácsolta alakuló ifinket.
Egy Tamás misén általában ifjúsági
énekek szólnak, amit mi is énekelhetünk, most a kőszegi ifi zenészeiből
állt össze a „banda”. A Tamás mise
egy komplett istentisztelet úrvacsoraosztással, melyet interaktiv programok
tesznek színessé.
Lehetőség van gyertyagyújtásra valamiért vagy valakiért, egyéni áldás kérésére, ahol megkérdezik tőlünk, hogy
mire kérjük Isten áldását, majd áldást
kapunk. A keresztség emlékeztetőjén,
egy lelkész vízzel keresztet rajzol a fejünkre, és újra elhangzik a missziói parancs. S mindezeken túl lehetőség
van imádságok írására is, ki színes lapon teszi ezt, ami azt jelenti, hogy az istentisztelet
végén
az
általános
könyörgő imádságban mindenki előtt
felolvasásra kerül, ki fehéren, amit pedig a Tamás misék szervező csapata
imádkozik el közösen..

Az istentisztelet keretében úrvacsorára is sor kerül. Több lelkész osztja, és
a templom több helyszínén, hogy kissé megbontsák a tömeget.
A celldömölki együttlét végén pedig az
egyházmegye különböző gyülekezeteiből érkező ifjúsági csoportoknak szerveztek ismerkedő estet. Volt süti,
szendvics, tea mi egy más… Nagyon

jó játékokat játszottunk, bár sajnos
meg volt mindenkinek az a rossz tulajdonsága, hogy csak a saját ismerőseivel, barátaival beszélgetett. Ettől
függetlenül mind nagyon jól éreztük
magunkat!
Rosta Izabella
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Gyülekezeti alkalmak 2010. novemberdecemberben
Október 31., Reformáció ünnepe: Boba 10 óra (úrvacsorás istentisztelet), Nemeskocs 14 óra
November 1., Temetői istentisztelet: Boba 15 óra, Nemeskocs 16 óra
November 7., Ítélet vasárnap: Csögle 9 óra, Boba 10 óra, Nemeskocs 14 óra, Kemenespálfa 15 óra
November 14., Reménység vasárnap: Adorjánháza 9 óra, Boba 10 óra (betakarítási hálaadás)
November 21., Örök élet vasárnap: Adorjánháza 9 óra, Boba 10 óra, Nemeskocs 14 óra, Kemenespálfa 15 óra.
Örök élet vasárnapján, gyertyagyújtással és imádságban emlékezünk meg az elmúlt egyházi esztendõben elhunyt
testvéreinkrõl.
November 28., Ádvent 1. vasárnap: Adorjánháza 9 óra, Boba 10 óra, Nemeskocs 14 óra, Kemenespálfa 15 óra.
Ádvent 1. vasárnapján Bobán a hagyományos közös presbiteri úrvacsoravételre várjuk a presbitereket és természetesen
minden testvérünket.
December 1. (szerda) Ádventi sorozat: Boba 15 óra
December 4. Ádventi készülődés hittanosoknak: Boba 14 óra
December 5., Ádvent 2. vasárnap Szupplikáció Pfeifer Ottó teológus szolgálatával: Csögle 9 óra, Boba 10 óra,
Kemenespálfa 11 óra (úrvacsorai istentisztelet), Nemeskocs 14 óra
December 8. (szerda) Ádventi sorozat: Boba 15 óra
December 12., Ádvent 3. vasárnap: Adorjánháza 9 óra, Boba 10 óra, Nemeskocs 14 óra, Kemenespálfa 15 óra
December 15. (szerda) Ádventi sorozat: Boba 15 óra
December 19., Ádvent 4. vasárnap: Adorjánháza 9 óra, Boba 10 óra, Nemeskocs 11 óra (úrvacsorai istentisztelet),
Kemenespálfa 15 óra
Számunk szerzői voltak:
Rostáné Piri Magda, Gyömöreyné Németh Ibolya, Hacherné Varga Veronika, Kendeh Anita, Kendeh László, Nider
Tünde, Rosta Izabella

Egyházfenntartói hozzájárulás
November hónapban két helyen van lehetőség az egyházfenntartói hozzájárulás
megfizetésére:
2010. november 17-én Bobán a gyülekezeti otthonban 17 órakor
2010. november 19-én Kemenespálfán a templomban 16 órakor
Az egyházfenntartói hozzájárulás jelentős bevételi forrását képezi a gyülekezeti
kasszának. Fontos szerepe van ennek az összegnek abban, hogy épületeinket
fenn tudjuk tartani, szolgálatainkat el tudjuk látni. Kérjük a Testvéreket, hogy
erre is figyelve segítsék egyházközségünket!

