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„Én vagyok az Alfa és az Ómega...”
A feladat, hogy egy rövid áhítat erejéig foglaljam
össze a tanévkezdéstől az egyházi esztendő végéig terjedő időszakot (két gyülekezeti újság
megjelenése közötti idő) nem tűnt egyszerűnek.
A kezdés lendülete és a vég csendes lassulása
mindenegyes gondolatomban szépen kioltották
egymást. Ekkor, egy másik íráshoz szükséges
anyaggyűjtés közben akadtam erre a képre.
A képen a kereszténység első hivatalos szimbóluma látható, ami több pécsi ókeresztyén sírkamrában is jelen van. Krisztus-monogramnak, vagy
rövidebben krisztogramnak hívják. Arra a hatalmas kijelentésre utal, ami a Jelenések könyvében háromszor is felhangzik: egyszer az elején
(Jel 1, 8), és kétszer a végén (Jel 21, 6 és 22,
13)
„Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az
utolsó, a kezdet és a vég”.(Jel 22,13)
Ismertem már régről ezt a szimbólumot, de most
annyira magával ragadott, hogy nem tudtam a
hatása alól kivonni magamat – és nem is akartam. Mert olyan gazdag a tartalma, és olyan csodálatos a jelentése. Ezzel a tartalommal ismerkedjünk most meg. Akörben négy görög betűt látunk. A legnagyobb az X, ami a görög ábécében
a khí, az X-en pedig keresztül megy egy nagy P,
ami a görög ábécében a rhó. Ez a két betű a görög Khrisztosz szó első két betűje, ami Krisztusra utal. A nagy X szárai közé rajzolva látunk két
újabb görög betűt, amelyek Jézusnak arra a hatalmas kijelentésére utalnak, amit idéztem a
Jelenések könyvéből.

1. Ő az alfa.

szeretem napok, akkor is tartott, akkor is folytatódott. Azért folytatódhatott, mert volt kezdete, és
mert Krisztus volt a kezdete. Vajon a mi szeretetünkkel, hitünkkel, örömeinkkel, bocsánatunkkal,
vigaszunkkal, türelmünkkel és békességünkkel
mi a helyzet? Elég-e? Kitart-e? Tud-e folytatódni
akkor is, amikor jönnek a nemszeretem napok,
amikor próbák, megaláztatások, betegség,
gyász szakadnak ránk? Olyan egyszerű igazság, és mégis olyan nehezen tanuljuk meg: csak
akkor lehet ezeknek folytatása az életünkben, ha
van kezdetük is. És az a kezdet, ugye, nem mi
vagyunk, és nem tőlünk ered, hanem Krisztusban rejtőzik. Én elgondolkodtam ezen a képen,

és nektek is azt javaslom Testvéreim, hogy egy
kicsit gondolkodjatok el rajta: vajon nem azért
apadt el az életedben a szeretet, hit, öröm, megbocsátás, vigasz, türelem, vagy békesség, mert
elszakadt a forrásától, elszakadt Krisztustól?
Mindezeknek Ő a forrása, és ha úgy érzed, bármelyik is bármiért elapadt, akkor kerülj kapcsolatba ismét a forrással. Keresd meg, mi okozhatta
az elzáródást, mi szennyezi esetleg, mi tömíti el
a türelmed folyását, és kérj megtisztulást Krisztustól, és kérd, hogy árasszon életedbe türelmet.
Mert csak akkor lehet folytatása a szeretetnek,
hitnek, örömnek, és a többinek az életedben, ha
van kezdete, és ez a kezdet Krisztus. Még
annyit, hogy azt mondja: Én vagyok az alfa, az első, a kezdet. Nem így mondja: Én voltam, hanem így: Én vagyok. Folyamatos jelen időben fogalmaz. Azt jelenti ez, hogy bármikor be – vagy
visszakapcsolódhatsz ebbe a forrásba.

Alfának hívják a görög ábécé legelső betűjét.
Ezek szerint az, hogy Ő az alfa, azt jelenti, hogy
a legelső, a kezdete, a forrása mindennek. Tőle
ered minden, Nélküle nem lenne semmi. Amikor
ókeresztyén testvéreink odarajzolták a krisztogramba az alfát, akkor ezzel arról tettek hitet, hogy
hiszik és élik, amit Jézus mondott, hogy Ő a forrása mindennek. Az életnek, az ő életüknek is, a
szeretetnek, hitnek, örömnek, megbocsátásnak,
türelemnek, békességnek, vigasztalásnak. Nagy
szükségük volt erre azoknak a keresztyén elődeinknek, akikhez eredetileg szóltak a Jelenések
könyve igéi, mert mindennapos veszedelemben,
üldöztetések közepette éltek. Ha élték a hitüket,
akkor a halál árnyékozta be mindennapjaikat.
De volt elég szeretetük, elég hitük, elég örömük,
elég bocsánatuk és vigaszuk, elég türelmük és 2. Ő az omega
békességük. Amikor jöttek az üldözések, a nem- Ókeresztyén testvéreink odarajzolták a krisztog-

ramba az ómegát is, hiszen így teljes Krisztus kijelentése. Az ómega a görög ábécében a
hosszú „ó” betűt jelenti, és ez volt a legutolsó betű. Ezek szerint ez azt jelenti, hogy Krisztus a
cél, a befejezés, a beteljesedés. Amikor ókeresztyén testvéreink odarajzolták a krisztogramba az ómegát is, akkor ezzel azt a hitüket és vágyukat fejezték ki, hogy Krisztusban beteljesedve halnak meg. Az életük nem a semmiben ér
véget, és nem a halál nyeli el, hanem Krisztusba
torkollik, és ha belé torkollik, akkor nem is ér véget, hanem inkább valami egészen új kezdetét
veszi. Mint amikor a folyó beletorkollik egy nagyobb folyamba, az pedig a tengerbe. Nem tudom, ki hogy van vele, de én így szeretnék
meghalni, ha van szép halál, akkor ezaz, hogy
Istenben beteljesedve, Krisztusban hunyni el.
Egyfajta derű, szentség, emelkedettség és reménység uralkodott el bennem a krisztogramot
látva. Nem értettem, hogy lehet ez, és nem is
akartam érteni, csak hagytam magamban eluralkodni ezt az érzést. Aztán egyszer csak
megvilágosodott előttem, hogy hát persze, hiszen ezek a mi ókeresztyén testvéreink nem
szomorúan, nem tragikusan búcsúztak a földi
élettől meg egymástól, hanem ezzel a hittel,
égővággyal, élő reménységgel, hogy életük folyása nem a halálba, hanem Krisztusba torkollik
Ajánlanék Testvéreim itt a tanév kezdetén és az
egyházi esztendő végén egy formula-változtatást. Állítsuk rá a gondolkodásunkat arra, hogy új
világnak a küszöbe felé megyünk. Ezt lebontva
egyéni sorsunkra, a magunk életét is tekintsük
úgy, hogy a kiteljesedés küszöbéhez közeledünk, amikor a halálhoz közeledünk. Ne engedjük, hogy megbabonázzon minket a halál, hanem úgy tekintsük, hogy egy fájdalmas küszöbön, feketevonalon át kell lépnünk nekünk is,
meg a világnak is, de a lényeg az, hogy közeledik az új világnak a kezdete. Egy régi sírkövön
egyszer semmi más felirat nem volt, csak egy
görög ómega. Egyetlen betű. Ez azt a hitet fejezte ki, hogy van folytatás, van feltámadás,
most kezdődik igazán az élet, az újvilág élete.
Krisztusnál ilyen a vég. Olyan, ami egyúttal valami egészen újnak a kezdete is. Ezért az a helyes, ha nem végváradalmunk van, hanem kezdet-váradalmunk. Egyedül a mi Urunk, Jézus
Krisztus adhatja ezt meg nekünk, Aki „az Alfa és
az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a
vég”. Ámen
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Kemenesalja Y’sMen Klub

A klubhálózat az egész világra kiterjedő testvéri
közösség. Tagjai lehetnek különböző hitvallásúak, de Jézus Krisztus tanításához híven kölcsönös tisztelettel és szeretettel tevékenykednek, hűségesek a Keresztény Ifjúsági Egyesülethez
(KIE) és aktív szolgálatukkal egy jobb világ felépítéséért harcolnak.
Aszervezet a szeretetszolgálat eszméjének elkötelezetten gondolkodik és cselekszik a Y’s Men
Klubok 6 célkitűzésére építve:
1. Elsősorban a KIE segítő szervezeteként működni.
2. Segíteni minden más, támogatásra érdemes
szervezetet.
3. Tartózkodni a pártpolitikától, bármifajta diszkriminációtól.
4. A tagságot bevonni vallási, polgári, gazdasági,
szociális és nemzetközi ügyekbe.
5. Jól működő testvéri közösséget építeni.
6. Támogatni a klubhálózat nemzetközi, térségi
és regionális projektjeit. A magyarországi klubok
például a Duna-menti térség és a Dán Régió
klubjaival működnek szorosabban együtt.

lataival segíti annak munkáját. Rajtuk kívül még
a pénztáros és a titkár tartozik a klub vezetéséhez.
A klub igényeihez alkalmazkodva a tagok kisebb
munkacsoportokat alakíthatnak. Ezekben szintén évente változik a tagság és a vezetők szemé-

A mozgalom számára kiemelt jelentőségű, hogy
a feladatok megosztásában a demokrácia elve
érvényesüljön. A klub bármely tagja lehet tehát
az elnökség tagja. Általában évente új ’leendő elnököt’ választanak a tagok, aki egy évig figyeli és
segíti az aktuális klubelnök munkáját, majd az év
leteltével automatikusan átveszi a teljes elnöki feladatkört. A leköszönő elnök ekkor még egy évig
az elnökség tagja marad, s tanácsaival, tapaszta-

”Kemenesalja Y’sMen Klub” Közhasznú
Egyesület

Egy Y’s Men Klub szervezeti felépítése

lye, hogy a közös munka során minél többen minél jobban megismerjék egymást.
Gyülekezetünk tagjainak részvételével 2011. május 5-én alakult meg 13 taggal a Kemenesalja
Y’s Men Klub Közhasznú Egyesület. Az Egyesület tagjai hisznek abban, hogy a közösségeink,
gyülekezeteink megerősítésével, összefogással
a gyermekek, idősek, embertársaink segítésével
javulhat életminőségünk. Környezetünk, hagyo-

mányaink, kultúránk megőrzése, ápolása, gyermekeink jólétét, védelmét segíti.
Az egyesület célja különösen a Bobán és környékén folyó ifjúsági munka támogatása, kapcsolatfelvétel a hasonló céllal működő más hazai és nemzetközi szervezetekkel.
Az együttműködésen, közös problémamegoldáson, oldottabb hangulatú közös programokon
keresztül a klubtagok nem csupán a gyülekezethez, de egymáshoz is közelebb kerülhetnek. A
klubéletben való aktív részvétel növeli a tagok
rálátását a gyülekezethez tartozó fiatalok életére
is.
Az egyesületet a Vas Megyei Bíróság nyilvántartásba vette, elismerve annak közhasznúságát.
Az összejöveteleinket, havi rendszerességgel
tartjuk. Valljuk, hogy mindenki tud segíteni, minden ember hordoz olyan értéket, tulajdonságot
amellyel a közösség javát is szolgálhatja.
Az alakulás óta többen is csatlakoztak hozzánk,
és továbbra is várjuk azokat, akik egyetértenek
azzal, hogy a mai értékvesztett, időnként már reménytelennek tűnő, bizonytalan jövőt kínáló világot a helyi közösségek jobbá, szebbé, biztonságosabbá tudják tenni. A testvéri közösséghez
tartozás, ahol mindenki egyenlő, kínálhat lehetőséget erre.
Az egyesület csatlakozott a Y’sMen Klubok
nemzetközi szervezetéhez is. A csatlakozás
megerősítése alkalmából a Dán szervezet ünnepélyes beiktatást tart a Bobai Evangélikus
templomban 2011. október 15-én. Az alkalomra
szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Népszámlálás – valljuk meg éltető gyökereinket!

A tízévenkénti népszámlálás átfogó képet ad, többek között,
Magyarország lelki erőnlétéről is. Megtudhatjuk, hogy hazánk
polgárainak hol vannak a spirituális gyökerei, ki honnan táplálkozik
lelkileg.
A vallási hovatartozást tisztázó kérdés esélyt ad számunkra, hogy
megvalljuk hitünket, esetleg újra felfedezzük éltető gyökereinket.
Ebben az összefüggésben is iránymutató Péter apostol bíztatása:
„legyetek készek mindenkor számot adni mindenkinek, aki
számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet.” (1Pt 3, 15)
A népszámlálás lehetőséget teremt számunkra, hogy megvalljuk
élő reménységünket. A Magyarországi Evangélikus Egyház
Püspöki Tanácsa bátorít minden hazánkban élő evangélikus
hittestvért, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, vállalja evangélikus
gyökereit és éljen is belőlük!

Erős vár a mi Istenünk!
Fabiny Tamás, Gáncs Péter és Szemerei János
püspökök

Budapest-Győr, 2011. szeptember 12.
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Megdöbbentő konfirmáció

Pünkösd ünnepénekmásnapján konfirmációi ünnepi istentiszteletre készültünk a bobai
evangélikus templomban. Jubiláló és fiatal konfirmandusok, családjuk, édesapák és
édesanyák,
nagymamák,
nagypapák, dédszülők, vagy a
felnőtt konfirmandusok esetében
gyermekeik. Megdöbbentő volt
látni ezt a sürgés-forgást, készülődést, ruhák igazítását, a vonulási
sor kialakulását.
Megdöbbentő… Milyen jó
szó is ez, és mily’ sok mindent kifejez. Jelentése lehet
negatív és pozitív is egyben. Tudunk így is, úgy is
megdöbbeni, amelynek
lehet akár öröm, akár keserűség, vagy csalódás
a vége.
Konfirmáció… Tudjuk
jól,
megerősödést,
vagy éppen megerősítést jelent. Ebben az
esetben mindkét értelme igaz lehet, hiszen egyfelől azok,
akik most először élhetnek az úrvacsora
szentségével megerősödhetnek abban a hitben,
melyet szüleik, keresztszüleik vallottak meg helyettük a keresztségkor, gyülekezeti tagként pedig megerősít egy-egy ilyen alkalom abban,
hogy van, vagy lesz olyan aki átveheti tőlünk a
staféta botot, hogy Isten újra és újra gondoskodik az ő egyházáról, gyülekezetéről. A konfirmáció így egyben évről évre lehetőség, hogy átismételjük mindazt, amit a hitünkről, az egyház tanításáról tudunk, megtanultunk.
Megdöbbentő volt számomra látni milyen sokan
vannak itt Bobán, akik konfirmációi vizsgát tesznek. (2011 pünkösdjén 14 fiatal és 7 felnőtt) Eddigi tapasztalatom szerint, csak úgy lehetett összeszedni akár 5-6 főből álló kis csapatot is, hogy 2

évfolyamot össze kellett várni,
így mindig együtt konfirmáltak
a 13-14 évesek. De voltam
olyan ünnepen is, ahol évek kihagyása után volt összesen 2
konfirmandus.
Megdöbbentő volt látni azt is,
hogy milyen hosszú és alapos
előkészület előzi meg ezt az
ünnepnapot. És itt most nem
csak a felkészítés 2 évére gondolok, hanem a szorosan vett
előkészületet, mely érezhetővé tette mindenki számára, ez
a gyülekezet ki-

e
melkedő
ünnepe,
nagy napja. Ennek a fényét emelte a
meghívott jubilálók (25, 50, 55, 60, 65, 70, 75
éve konfirmáltak) jelenléte. Szinte tapintható volt,
hogy az érintetteknek milyen fontos ez az esemény. Ezt bizonyítja az is, bár csak szűk körben
voltunk együtt a felnőtt konfirmációs vizsgán, az
ott elhangzott válaszok nem betanult gépiesen ledarált mondatok, hanem hitből fakadó, igazi meggyőződét tükröző mondatok voltak.
Megdöbbentő volt látni a tele templomot úgy a
vizsgán, mint az ünnepi istentiszteleten. Ennél
már csak az volt elgondolkoztatóbb, mikor azzal
kellett szembesülni, hogy a jelen lévő gyülekezet

egy alkalmi gyülekezet. Vagyis nem feltétlen a
bobai gyülekezet tagjai, hanem szülők, nagyszülők, közeli vagy távoli rokonok. Természetesen örülni kell ennek is, hiszen ilyen alkalmakon
lehetőség van olyanok megszólítására is, akik
különben nem rendszeresen templomlátogatók,
de így ez valahogy már mégsem a gyülekezet
ünnepe volt. Ebből, mondhatni természetesen,
következett az, hogy az úrvacsoraosztás alatt a
templom félig kiürült. Egy idős lelkész kolléga
mesélte, hogy náluk (közel 7000 lelkes gyülekezetről volt szó) a kofirmációi istentiszteleten az
úrvacsoraosztás 3-4 órán keresztül tartott, de
senki sem ment haza, hanem mindenki énekelve egyik éneket a másik után kivárta az istentiszteletet lezáró áldást.
Megdöbbentő konfirmáció részesei lehettünk Bobán 2011 pünkösdjén. Igazán
szép ünnep volt, melyet meggyőződésem, hogy az emberi előkészületek mellett, maga Isten is készített számunkra.
Ezek a különös napok pedig szükségesek. Nem csak azoknak, akik aktívan
részt vesznek, hanem mindannyiunknak, akik átélni, vagy megélni tudjuk
ezeket az alkalmakat, mert ezek

megmaradásunk zálogai. Merjünk megdöbbeni
ezen alkalmak szépségén, igazi, hit és gyülekezetépítő mélységein. Hiszen újra és újra felmerül
a kérdés, miért nem járnak a templomba a fiatalok. Miért járnának, ha nem érzik úgy, hogy fontosak a közösségnek, ha nem várják őket?
A konfirmáció megerősödés. Egyrészt a hitben,
másrészt a közösségben, az élő gyülekezeti,
Krisztusra tekintő közösségben, s így fontos ünnepe ifjúnak és idősnek egyaránt. Ennek a csodájára döbbenhetünk rá együtt, közösen, ha
együtt vagyunk, ha együtt akarjuk mindezt megélni. Ez a mi ünnepünk, legyen az újra!
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Lakos Ádám Evangélikus
Szeretetszolgálat
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9542 Boba
József Attila u. 24.

Gyülekezeti hírlevél 6/8. oldal - 5. évfolyam, 3. szám, 2011 . szeptember 1 5.
Tanévnyitó istentisztelet 2011. szeptember 18án 10 órakor a bobai

evangélikus templomban. Várjuk sok szeretettel a hittanos gyermekeket
és szüleiket, ifjúsági körünk tagjait, és mindenkit, akinek fontos, hogy
Isten megerősítő áldásával kezdje el ez a munkaévet.

Meszlenben táboroztunk

Örömmel vegyes izgalommal csomagoltunk be
vasárnap délután bőröndjeinkbe, hiszen másnap
már kora reggel indult a meszleni táborba tartó
busz. Miután minden résztvevőt felvettünk, egy
órányi utazás után megérkeztünk a táborhelyre.
Amint leszálltunk a buszról mindenki elfoglalta a
szobáját. A kipakolás után elindultunk felderíteni
a tábort. Szállásunk a templom közvetlen szomszédságában volt , egy szépen felújított parókiában. Körülötte nagy udvar terült el, ami a későbbiekben több rendezvénynek is színhelyéül szolgált. Kezdetben a szabad ég alatt álltak az asztalok és a székek, majd később egy hatalmas sátor került ezek fölé. Mire mindent felfedeztünk
már meleg ebéd várt az asztalokon. Ezután végre kezdetét vette a táborozás.
A szervezők sokoldalú és egyedi programokkal
színesítették a tábor életét, bár minden napnak
megvolt a maga rendje. Reggelente változatos
és főleg hangos ébresztőre (éneklés, lábosok
kongatása ,stb.) kelhettünk. Álmos szemekkel
indultunk az udvarra, ahol a vezetők frissítő tornával próbáltak felrázni minket. Már éberen foglaltuk el helyünket az asztalnál, amit a beosztott
naposok addigra mármegterítettek. Az étkezéseket mindig imával kezdtük és zártuk, majd áhítatra mentünk a templomba. Ezt a fél órát énekléssel és tanulságos prédikációk hallgatásával töltöt-

tük. A délelőtti programok után ebédhez készülődtünk. Az ebédet követően „csendes” pihenőt
tartottunk, majd újabb játékos versenyek indultak. Ezen megpróbáltatások után jól jött a finom
vacsora. Az evést befejezve ismét áhítat következett. A templomból kilépve megindult az ádáz
harc a kétszemélyes fürdőszobáért. Miután a
„csata” győztesei és vesztesei egyaránt tiszták
lettek, szép lassan mindenki ágyba került, ám az
alvás még váratott magára. A napi fáradalmak
miatt a tábor rövidesen mégis elcsendesedett.
A programok témáját különböző egyházi ünnepek adták. Kedden az ádvent és a karácsony jött
el hozzánk. A délelőtt a várakozás jegyében telt
el, közben a nagyobbak ádventi koszorú készítésével foglalatoskodtak, míg a kicsik karácsonyi
témájú rajzokat készítettek. A délután folyamán
különböző feladatok vártak megoldásra a tábor
körül, amik a karácsonyi történet fontosabb részeihez kapcsolódtak. A különböző állomásokon
találkozhattunk a három napkeleti bölcsel, egy
angyallal, egy pásztorral, egy fogadóssal és Máriával. Ezeket a szereplőket a szervezők személyesítették meg. Este végre elérkezett a várvavárt pillanat: összegyűltünk a karácsonyfa alatt,
amely neveinkkel ellátott szívekkel volt feldíszítve. Másnap húsvéthoz és pünkösdhöz kapcsolódó programok kerültek megrendezésre. Ezek

után nem meglepő, hogy a délután locsolkodással telt, majd a fiúk megmérkőztek a pünkösdi király címért, amit a legrátermettebb nyerhetett el.
Az éjjel meglepetést tartogatott számunkra: félelmetes bátorságpróbára indultunk. Csütörtökön a
reformációt ünnepeltük. A nap folyamán sportversenyeken vehettünk részt. Míg a mérkőzések tartottak, elkészült a palacsinta. A meccsektől kifáradva pillanatok alatt elpusztítottuk a hatalmas mennyiségű finomságot. Az esti Ki mit
tud?- ra mind lázasan készülődtünk. Sajnos
nem tudtuk az udvaron megtartani a tomboló vihar miatt, hanem be kellett menekülnünk a
templomba. A sok munkának meglett az eredménye: mindannyian szórakoztató és színvonalas produkciókat adtunk elő. A szervezők által
előadott jeleneteket is vidáman néztük.
A változatos események között állandóságot
nyújtott a „Titkos Tesó” nevezetű játék. Ez azt jelenti, hogy minden reggel kihúztuk egyik táborozó társunk nevét, kinek különböző apróságokkal
kellett kedveskedni. Az ajándékok mellett különböző névtelen üzeneteket, úgynevezett pihéket
is hagyhattunk egymásnak az általunk készített
borítékokban.
Az utolsó délelőtt még egy érdekességet tartogatott számunkra, mivel megismerhettük a láthatatlan színház nyújtotta élményeket. Csukott
szemmel járhattuk végig Jézus életének fontosabb állomásait a betlehemi jászoltól az utolsó
vacsoráig. Vegyes érzelmekkel telve folytatódott
a nap: egyrészt szomorúsággal, másrészt örömmel. Szomorúsággal, hiszen ott kellett hagynunk
újdonsült barátainkat, de örömmel is, mert végre
viszontláthattuk otthon maradt szeretteinket.
A tábor maradandó élményeket hagyott mindannyiunkban, és reméljük jövőre is visszatérhetünk.
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Gyülekezeti nap Bobán – egy új lehetőség
megáldása
Könyv alapján állította össze a gyülekezet lelkésze, melyben szépen megfért egymás mellett az
iktatás, a prédikáció és az úrvacsora vétel, miközben mindannyian átélhettük, hogy az új keretek is ugyanúgy lehetőséget adnak, talán néha
kifejezőbben is, az Isten dicséretére, és az iránta
való hála kifejezésére.
A hálaadó istentisztelet úrvacsorával zárult, ahol
gondozottak, gondozónők, gyülekezeti tagok
egy közösségként élhették meg Isten megbocsátó és megtartó szeretetét.
Az ünnepi istentisztelet után több, mint 100-an
maradtak együtt a parókia kertjében közös
ebédre, és kötetlen beszélgetésre.

Hosszú tervezések, egyeztetések végén született meg az az elhatározás, hogy az idei esztendőben a gyülekezeti életnek is új erőt adó szeretetszolgálatért adunk hálát évi rendes gyülekezeti napunkon.
Augusztus 14-én, a délelőtt 10 órakor kezdődő
istentiszteletre sokan jöttekel Bobára, az evangélikus templomba, nem csak a faluból, hanem a
környező falvakból is. A meglepően nagy létszámot az magyarázta, hogy ezen alkalmon adott
hálát a jelenlévő gyülekezet, hogy július 1-jével elindulhatott, az immár önállóan is életképes Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat.
Körülbelül egy évvel ezelőtt, néhány gondozónővel és gondozottal a nemescsói központú Sartoris Szeretetszolgálat kezdte meg itt működését,
abban a reményben, hogy rövid időn belül a bobai rész önálló erőre kap, és le tud szakadni a nemescsói központról. Az igény, és a szolgálat egymásra találtak, és ma közel 35-40 km-es körzeten látja el a házi segítségnyújtás szolgálatát a
Lakos Ádám Szeretetszolgálat 26 gondozónővel
és 200 feletti gondozotti létszámmal.
A hálaadó istentiszteleten Gregerssen-Labossa
György a Diakóniai Bizottság elnöke hirdette Isten igéjét, és iktatta be hivatalában Móroczné
Kiss Györgyi megválasztott igazgatót és a gyülekezet lelkésze, Rostáné Piri Magda szolgálatával Horváthné Ovádi Nikoletta gazdasági vezetőt. Az igehirdető Mt 5,43-48 (Hallottátok, hogy
megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek:
Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok
azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek
mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket

szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátokfiait
köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti
azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei
Atyátok tökéletes.") alapján tartott igehirdetésében kiemelte a szeretet fontosságát, súlyát, mely
áthatja Jézus egész törvény értelmezését is. Ez
a szeretet lett most Bobán kézzelfogható, igazán, fizikálisan is megnyilvánuló. És ezzel Boba
a Kemenesalja meghatározó, sőtpéldamutató településévé vált, hiszen olyan emberek dolgoznak most együtt akik meg akarják élni nap, mint
nap a felebarát szeretetét, és az ezzel összefüggő másikért élő szolgálatot, vagyis igazi, jézusi
diakóniát.
Az ünnepi istentisztelet liturgiáját a Liturgikus
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Alkalmaink Ádventig

Szeptember 1 8. Szentháromság ünnep utáni 1 3. vasárnap: 9 óra Adorjánháza, 1 0 óra Boba – Tanévnyitó (Úrvacsora), 1 4
óra Nemeskocs, 1 5 óra Kemenespálfa
Szeptember 20. Hittanórák kezdete
Szeptember 25. Szentháromság ünnep utáni 1 4. vasárnap: 9 óra Adorjánháza, 1 0 óra Boba
Október 2. Szentháromság ünnep utáni 1 5. vasárnap: 9 óra Csögle, 1 0 óra Boba, 1 4 óra Nemeskocs, 1 5 óra
Kemenespálfa
Október 9. Szentháromság ünnep utáni 1 6. vasárnap: 9 óra Adorjánháza, 1 0 óra Boba
Október 1 4. (Péntek): 1 8 óra Boba – Tamás mise
Október 1 6. Szentháromság ünnep utáni 1 7. vasárnap: 9 óra Adorjánháza, 1 0 óra Boba, 1 4 óra Nemeskocs, 1 5 óra
Kemenespálfa
Október 23. Szentháromság ünnep utáni 1 8. vasárnap: 9 óra Adorjánháza, 1 0 óra Boba
Október 30. Szentháromság ünnep utáni 1 9. vasárnap: 9 óra Adorjánháza, 1 0 óra Boba, 1 8 óra Halottakra emlékező
ökumenikus istentisztelet
Október 31 . (Hétfő) Reformációi istentisztelet: 1 0 óra Boba úrvacsoraosztással, 1 4 óra Nemeskocs
November 1 . (Kedd) Temetői istentisztelet: 1 5 óra Boba, 1 6 óra Nemeskocs
November 6. Ítélet vasárnap: 9 óra Csögle, 1 0 óra Boba, 1 4 óra Nemeskocs, 1 5 óra Kemenespálfa
November 1 3. Reménység vasárnap: 9 óra Adorjánháza, 1 0 óra Boba betakarítási hálaadás, 1 4.30 Boba – Ifjúsági
istentisztelet
November 20. Örökélet vasárnap: 9 óra Adorjánháza, 1 0 óra Boba (emlékezés a gyülekezet halottjaira), 1 4 óra
Nemeskocs, 1 5 óra Kemenespálfa
November 27. Ádvent 1 . vasárnapja: 9 óra Adorjánháza, 1 0 óra Boba úrvacsoraosztással (közös presbiteri úrvacsora), 1 4
óra Nemeskocs, 1 5 óra Kemenespálfa
Külön ki nem írt, állandó alkalmaink:
Kedd: hittanóra a bobai iskolában: 1 . 3. és 5. osztálynak
Csütörtök: hittanóra a bobai iskolában: 2. 4. és 6. osztálynak
Konfirmációs előkészítő a bobai iskolában a 7. osztálynak kedden és csütörtökön (1 3.40-1 4.25)
Konfirmációs óra a bobai iskolában a 8. osztálynak: kedden és csütörtökön (1 4.30-1 5.1 5)
Péntek 1 7.00 Boba – Ifjúsági óra: 1 7.00-tól „Kisifi” majd 1 8.30-tól „Nagyifi”
Vasárnap 1 0.00 Boba – Vasárnapi iskola
Gyülekezetünk pénztárosa, Horváthné Óvádi Nikoletta, a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat gazdasági vezetője lett. Munkaideje
hétfőtől péntekig 8-16 óráig tart (12.00-13.00 ebédszünet) a gyülekezeti otthonban. Ezért az idei évben külön egyházfenntartói járulék
beszedő napot nem tartunk, a befizetés a hét bármely napján megtehető. (A presbitérium határozata szerint az egyházfenntartói járulék
összege az idei esztendőben havi 500 Ft, vagyis évi 6000 Ft.)

Számunk szerzői voltak:

Nider Tünde, Rostáné Piri Magda, Mórotzné Kiss Györgyi, Menyhárt Izabella, Kendeh-Kirchknopf László, Antók Csenge, Cseri
Noémi, SzalókyAnna, Tóth Fruzsina, szerkesztő: Erdélyi Károly

Kiadja a Bobai Evangélikus Egyházközség

Rostáné Piri Magda lelkész és Szolnoki András felügyelő

