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...igyekezzetek, hogy ö tisztänak es feddhetetlennek taläljon benneteket...
(De üj eget es üjföldet värunk az ö igerete szerint, amelyben igazsäg lakik.) Ezert tehät, szeretteim, minthogy
ezeket värjätok, igyekezzetek, hogy ö tisztänak esfeddhetetlennek taläljon benneteket bekessegben. (2 Pt 3,(13) 14)
V a ra k o z a s . Sulyos szo! Igaz a költö (Heine) mondasa, hogy „Varni örömöt, maga is ö rö m ”, de nem
csak a rossz Mr varasa gyötrelmes, kinlodas van a jo (meg/ki)varasaban is! Varni senki nem szeret, hiszen a
varakozas az „holt” idö, elveszett pillanatok lassu f o ly a m a . A kereszteny vallas egyik fontos eleme a
varakozas, hiszen a Krisztusban Mvök közössege (az Eklezsia, az Egyhaz) lathato es lathatatlan közössegei
visszavarjak Urukat, hiszen O meg^gerte: „Bizony el nem m ulik ez a nemzedek, s ujra meglattok.” Az
Em berfia visszajövetele azonban kesik, ezert sokan gondoltak/gondoljak ugy, Jezus m ar visszajött — de
csak lelekben. Jezus viszont lathato, egyertelmü visszaterest ^gert, mely hasonlatos lesz a villamhoz, mely
az egesz egaljat m e g v ila g h ja . Bennünket az izgat, milyen lesz, amikor visszajön a Megvalto, Jezus Urunk
szamara pedig gyamthatoan az lesz az „erdekes”, hogy mit t a l a l . Nem a Földön, hanem a szrvben!
Peter apostol tisztasagra es feddhetetlensegre buzd^t — jollehet nem volt, nincs, s nem is lesz egyetlen
fedhetetlen em ber se(!) — , de ez a tulajdonkeppen elerhetetlen allapot, amibe szeretteit kivanja, nem egy
„m uszaj-statusz” . Napokban utközben hallgattam a M aria Radiot, s a kollega lelkes szentiras-magyarazataban szinte egymast ertek a „kell” szavak. Csupa jo es szep gondolatok voltak ezek, csak egy baj volt velük:
ujra es ujra atvillamlott rajtuk: kell, kell, k e l l . Nos, a hit soha nem a „kell”-röl, a „muszaj”-rol, hanem a
LEHET-röl szol! Isten lehetöve tette kegyelme altal, hogy a jo megcselekvese, s a rossz elleni harcunk ne
gyötrö külsö kenyszer, hanem szabadsagbol fakado belsö igenyünk legyen! Isten azert szabad^tott meg
felelmeinktöl, hogy a szabadsag öröme eröt adjon szamunkra megtenni mindazt, amire elMvott, amire vegsö
soron megteremtett minket.
Barm ennyire is szepnek igyekszünk hinni „szep uj vilagunkat”, ez a mostani vilagunk nem s z e p .
A zert nem, mert tele van igazsagtalansaggal! H a igazsag „lakozna” benne, akkor ez Föld valoban megujulna, ha minden szivbe az Isten szeretete költözne, akkor ez a Föld nem csak megujulna, de maga a
Paradicsom lenne. Sajnos az edeni allapotoktol a többseg igen tavol van, m ert a kevesek — kaini lelkületükkel, az erösebb jogan — gyilkosan ragaszkodnak az egyszer ugy is elmulo h a ta lm u k h o z . Az ember
ugyanis azert kapta a hatalmat — barmilyen nagy is az — , hogy ne önmaganak gyüjtsön, hanem masoknak
szolgaljon vele. Aki megis az elöbbit valasztja, az lehet, hogy az egesz vilagot is megnyeri, de lelkeben kart
vall, s önmaga ehtelö b^raj ava v a l i k .
Uram! Szivemben Te legy az UR, hogy elni es szolgalni tudjak! Amen
Szeretettel ertesftjük egyhäzközsegünk közgyülesi tagjait, hogy a gyülekezet elnöksege (Rostäne Piri Magda
lelkesz es Szolnoki Andräs felügyelo) 2012. oktober 21-en a 10 orakor kezdodo istentisztelet utänra
közgyülest hfv össze.
A közgyüles napirendje: a Lakos Adäm Evangelikus Szeretetszolgälat epftkezesenek a gyülekezetre
vonatkozo kerdeseinek megtärgyaläsa.
A közgyülesnek tagja az a 18. eletevet betöltött egyhäzközsegi tag, aki konfirmält, es az elmült esztendöben az
egyhäzközseg anyagi fenntartäsäbol reszt vällalt. (Föiskolai vagy egyetemi hallgatök eseten az tagja a közgyüles_________________________________ nek, akinek szülei közgyülesi tagok.)_________________________________
Az idei esztendöben is tartunk egyhäzfenntartoi järulek beszedo napokat. Horväthne Ovädi Nikoletta
penztärosunk keresere felhfvjuk gyülekezeti tagjaink figyelmet, hogy a Szeretetszolgälat irodäjäban minden
heten, hetfötöl pentekig 8-12 es 13-16 ora között lehet a befizetest megtenni. Mivel azonban felmerült az
igeny, a jol bevält rend szerinti 1-1 kiemelt alkalomra is, ezert oktober 17-en (szerda) es december 12-en
(szerda) delutän 16.30 orakor van lehetöseg a szemelyes befizetesre a gyülekezet penztärosänäl a Gyülekezeti
Otthonban.
Huszär Gälra, az 500 esztendövel ezelött Vadäszüllesen született enekköltö, nyomdäsz reformätorra
emlekezik a gyülekezet oktober 28-än, Szenthäromsäg ünnepe utäni 21. vasärnap. Delelött 10 orakor
ürvacsoräs istentiszteletet tartunk, delutän 16 orakor pedig a Koräl-sziget nevü zenekar lesz a vendegünk. A
delelötti istentiszteleten es a delutäni koncerten is Jankovics Bela ny. lelkesz szolgäl közöttünk.
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Huszar Gal (1512?-1575)
„Ennek a sok vihart kavart, s hänyatott eleteben is hatalmas munkät vegzett nyomdäsz-reformätornak- akinek müveivel kapcsolatban többször kell az elsö szöt hasznälnunk - szärmazäsäröl, születese idejeröl, ifjüsägäröl konkret adat nincs birtokunkban ” - irta Botta Istvän Huszär Gäl elete, müvei es kora (Budapest, 1991) cimü
hatalmas monogräfiäjäban. Botta Istvän alapos munkäja azonban szinte mindenre fenyt derit, s ezert, ha az ember rätämaszkodva igyekszik Huszär Gälra emlekezni, akkor eppen az adatok bösegevel kell szembeneznie.
Üldözött volt szinte egesz eleteben. Elso biztos
adat vele kapcsolatban: 1553 augusztusäban üldözött
presbiterkent (mai szöval papkent) erkezett Magyarövärra. - A csaläd valamikor a Vas megyei
Kemenesaljän fekvo Vadasülesen jutott birtokhoz.
Az 1554. evi összeiräs idejen telkes nemes volt a
Huszär csaläd Nemeskocs es Boba közsegekben, s a
köztük fekvo török ältal elpusztitott Vadasülesen.
Hogy pontosan hogyan került innen a csaläd Felvidekre, nem tudjuk. Az viszont igazolhatö, hogy mind
az 1529. mind az 1532. evi török hadjärat idejen eppen ezekbol a megyekbol menekültek sokan
eszaki iränyba. S arröl is adatok tanuskodnak.
hogy az 1560-as evekben uj nevek jel ennek
meg birtokoskent. - H uszär Gäl nevevel
közben Krakköban talälkozunk: 1536-ban
iratkozott be az egyetemre. Itt kaphatta meg
teolögiai tanulmänyai mellett a nyomdäszi
alapokat es az enekekkel foglalkozäs
szeretetet. 1551/52-ben m är Vizkelet (ma:
Cierny Brod: fekete gäzlö) plebänosa.
1553-ban mär exkommunikält, kiközösitett volt: „A mult ev folyamän Ujlaki Ferenc püspök urunk megkereste levelevel
a tiszteletremeltö Gallus Anaxiust, a
Vizkelet nevü birtok plebänosät, hogy
järuljon eleje es magät az eretnek fertelem gyaläzatätöl tisztitsa meg. O azonban nem ment hozzä, hanem
läzadö mödon eretnek fertelmet tanitott es terjesztett” - olvassuk az exkommunikäciös iratban. Az
volt az elso eljäräs Huszär Gäl ellen. Nagyon összefogva meg azt is mondhatjuk, hogy Huszär Gäl elete
innen menekülesvolt az üldözes ellen. Oläh Miklös
ekkoriban kinevezett ersek szinte szemelyes
ellensegenek tekintette, s elete minden ällomäsän
feljelentette, s onnan elüzte. Talän eleg, ha csak ällomäshelyeit väzoljuk: Magyarövär, Kassa (itt a nep a
börtönbol szabaditotta ki), Debrecen, Nagyszombat,
Komärom, Rözsavölgy, Komjäti, Päpa. Ujlaki püs
pök irta kesobb: „Tudjätok meg, hogy a gyori egyiäz kanonokja sulyos panaszt terjesztett elenk, hogy
letezik egy bizonyos Anaxius melleknevü Gäl pap
Ovär värosäban, aki gonosz szändektöl vezettetve
botränyos dogmät hint el, aki ki van közösitve eloször, mäsodszor es ki van ätkozva, nehogy büntetlenül zavarja Isten e g y h ä z ä t^ ”
Elkepzelhetetlenül termekeny volt üldözött
elete. Ha mennie is kellett szinte egesz eleteben,
vältozatlanul es rendithetetlenül Krisztus tanuja maradt. Szolgälata szinte päratlanul sokoldalu volt.
1555-ben a magyaröväri templom ba „disputära”,
szellemi, teolögiai vitära hivtäk össze az embereket.
A hitvita „nagy sokasäg elott ment vegbe” es Huszär
Gäl gyozelmevel fejezodött be. 1558 äprilisäban ezt
irta: „bärki tämogatäsa nelkül oly nagy sajät
költsegemen ebben a kietlen väroskäban iskolät
letesitettem es a tanitvänyok igen nagy szämät

gyüjtöttem össze hatalmas färadsäggal es szorgalommal, a szomszed falvakba is az Isten igejenek hüseges szolgäit jelölöm k i ” Innen szämoljuk az
evangelikus lelkeszkepzest hazänkban, bar valöszinüleg elotte Sztärai M ihaly is elkezdte ezt a munkät, hiszen H uszär Gäl kesobb a vegzetteket hozzä küldte
felszentelesre. Ugyancsak 1557-ben Becsben nyomdai felszerelest vasarolt, de könyvkötessel is
foglalkozott a färadhatatlan Huszär Gäl. Könyveivel
is szolgälni akart. 1558-ban egy predikäciös könyvet
adott ki A z Ur Jezus Krisztusnak szent vacsoräjäröl,
kinszenvedeseröl, es dicsöseges feltämadäsäröl.
Kiadta Sztärai reformätor es püspöktärsa egy
könyvet is.
Ezutän kellett Kassära
menekülnie. Az itteni börtön sem törte meg,
Debrecenben M elius Juhäsz Peter püspök
több iräsät adta ki. Elete „fomüvenek” a
Graduäl mondhatö. „Nem csupän a
magyar templomi enekles törtenetenek,
hanem a XVI. Szäzad magyar irodalmänak
is egyik legkiemelkedobb dokumentuma
H uszär Gäl 1574-ben Komjätiban keszült
enekeskönyve” - irta egy reformätus püspök
1955-ben. Ez a könyv pötolhatta az
Agendät
(szertartäskönyvet)
es
a
predikäciös könyvet is. A Graduäl
templomi hasznälaton tul häzi ähitatok celjät is
szolgälta. „M induntalan Röla (Istenrol) szöljunk, ot
hirdessük es magasztaljuk, mind szöläsunkkal,
beszedünkkel, mind eneklesünkkel häzunknäl, häzon
kivül, s a szent gyülekezetekben is” - irja maga a
szerzo, Huszär Gäl. Eleterol m är csak annyit, hogy
Botta Istvän alapos es vitathatatlan kutatäsa szerint
H uszär Gäl 1512. oktöber 16-än született es 1575.
oktöber 23-än halt meg „azon a napon, amelyet jöval
elobb, ep es egeszseges ällapotäban utolsö napjakent
nem egyszer megjövendölt” - irta Zakariäs
W ohniczky kapitäny, H uszär Gäl nagy tiszteloje.
Ennek a jövendölesnek nem a babonähoz, hanem az
akkori orvosi tudäsnak van köze, amely szerint a 7.
ev a vältozäs eve, es 9.7:63 különösen is „veszelyes”
esztendo.
Erdemes es melto, hogy megemlekezzünk
rola. Ezt annäl inkäbb is meg kell tennünk, mert o
mindig „anaxius”-kent, meltatlankent jelölte meg
magät. 1862-ben Revesz Imre törtenesz meg azt irja,
hogy a nev „meltatlant, külfennyel nem biröt jelent,
ami egyfelol aläzatossägot, keresztyeni szerenyseget
jelöl, mäsfelol pedig azt jelenthette, hogy o nem igenyelhette a tudössäg azon külfenyet s tekintelyet,
mel??lyel több tärsai dicsekedhettek” . M a m är tudjuk, hogy a välasztott melleknev csak aläzatossägot
jelölt, mert kepzettsege, de fokent hite es szorgalma
kiemelkedo tudäsröl, müveltsegrol es färadhatatlan,
sokoldalu szolgälatröl is szölt.
Kevehäzi Läszlö
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„Szent Atyam, envelem nagy sok jökat tettel, Mert mennybol
r
ennekem orizot küldöttel, En ellensegimtol engem
megmentettel, Es az en szivemben örömet szerzettel.”
r

(Huszär Gäl enekeskönyve 1560 —57. zsoltär
Evangelikus Enekeskönyv 77. enek 2. vers)

MEGmVÖ
Sok szeretettel meghivjuk Önt es kedves csaladjat
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a Bobai evangelikus templomba oktöber 28-an
megrendezesre kerülo Huszar Gal emleknapra.
Delelott 10 örakor ünnepi halaadö urvacsoras
istentiszteletet
tartunk.
Iget hirdet:
Jankovics Bela
TB
.
"
nyugalmazott lelkesz

!\

Delutan 16 örakor a Koral-sziget zenekar
koncertjet hallgathatjuk meg, melynek szüneteben
Jankovics Bela tart ismertetot az 500 eve született
reformator eleterol es munkässagaröl.
A gyülekezet elnöksege
i
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Egy eves a Lakos Adam Evangelikus Szeretetszolgalat
2012. julius 1-en volt egy eve, hogy önallo intezmenykent
megkezdte a müködeset a Lakos Adam Evangelikus
Szeretetszolgalat Boban. A születesnapot az intezmeny dolgozoi
ünnepelyes halaado istentisztelettel es azt követoen szereny
szeretetvendegseggel ünnepeltek. A halaadason Esperes asszony,
aki egyben az intezmeny lelkesze is, az igehirdeteseben hangsulyozta, hogy mindannyiunkra Mzatott hamis kincs, mely igaz
nem a mienk, de ezen is hünek kell lenni, es akkor megkapjuk
azt, ami mar a mi kincsünk, ami ertekes, es igazi.
A bobai Lakos Adam Evangelikus Szeretetszolgalat 2011. jülius 1-en került a Magyarorszagi Evangelikus Egyhaz fenntartasaba, az intezmeny jelenleg
etkeztetest es hazi segftsegnyüjtast biztosft, dolgozoi diakoniai szolgalatot teljesftenek. Egy ev
egy intezmeny eleteben nem hosszu ido, megis mint minden egy eves születesnap merföldkonek
tekintheto, hisz a gyermek is az egy ev alatt sok mindent tanul, ami a kesobbi eleteben meghatarozo, megtanul, latni, hallani, odafigyelni masokra, felül, felall, megteszi az elso lepeseket. A
szeretetszolgalat is megtette az elso lepeseit, kialakftotta szervezetet, megalkotta szakmai
programjat, kialakftotta a müködesenek szabalyait. A szolgalat munkajat, a segftsegnyujtas
fontossagat, letenek jogosultsagat talan a szamok fejezik ki a legegyertelmübben.
Az intezmeny 29 szolgalattevovel - 25 gondozonovel, gazdasagi es szakmai vezetovel,
intezmenyi lelkesszel, es intezmenyvezetovel - kezdte tevekenyseget. A gondozast igenybe vevok szama akkor 195 fo volt, az etkezest igenylo 60 fo volt. A szolgalatot kezdetben Boba, Kispirit, Nagypirit, Csögle, Janoshaza, Duka, Kissomlyo, Kemenespalfa, Egyhazashetye es Celldömölk közigazgatasi területen vegeztük. Az elmult egy ev alatt intezmenyünk összesen 326 fo
gondozasaban es 91 fo etkezeseben nyujtott segftseget. Jelenlegi gondozoi letszam 34 fo. Az ellatott települesek szama is bovült, Karako, Nemeskeresztur, Adorjanhaza, Egeralja, es Nemeskocs
települesekkel.
A közeljövo tervei között a folyamatos igenyek szerinti bovüles mellett egy uj gyülekezeti otthon megepftese szerepel, mely amellett, hogy az intezmenynek is otthont ad, lehetoseget biztosft
nagyobb szabasu gyülekezeti rendezvenyek szervezesere, a gyülekezeti ifjusagi es gyermekmunka megvalosulasara, megteremti a higienes felteteleket a templomba, bibliaorara jarok szamara, melegfto konyhaja nagyban segiti a szeretetvendegsegek lebonyobtasat. A tervek elkeszültek, az ep^tesi engedelyt mar megkaptuk. A teljes költsegvetes kidolgozasa meg folyamatban van.
Az epftkezes költsegeinek nagy hanyadat az intezmeny az orszagos egyhaztol kapott kölcsön utjan biztosftja, de egy kisebb (6 millio Ft) összeget a Kemenesaljai Y ’s Men Klub jovoltabol dan
testvereink adomanyoztak szamunkra, melyet ezuton is szeretnenk megköszönni. Termeszetesen
adomanyokra, es a gyülekezet tamogatasara, összefogasra tovabbra is szükseg lesz, de a közös
munka talan mar a masodik evfordulora meghozza gyümölcset. Vegezetül Varga Gyöngyi szavaival krvanok magunknak sok-sok evfordulot:
„A radjon a t rajtunk Isten gyögyitö ereje,
tisztitson m eg es erositsen,
töltsön el szeretettel,
gyögyitö m elegseggel es fennyel,
orizzen es vezessen utunkon!
Köszönjük, hogy ez m eg tö rten ik.”____________________________________________________________

Y’sMen gyülekezeti adomany turkalas
Junius 28-an es 29-en a Kemenesaljai Y ’sMen Klub az összegyüjtött ruha adomanyokbol turkalast tartott
a Gyülekezeti Otthonban Boban. Az akcionak több celja is volt: környezetvedelem, ujrahasznositas, segites, adomanygyüjtes. Az alkalom sikeres volt, az összegyült adom anyokat az ifjusagi es gyerm ekprogram ok tam ogatasara forditjuk. Ezuton szeretnenk megköszönni m inden resztvevonek, hogy segitettek az
egyesületet a celjai elereseben

Gyülekezeti hMevel 5/6. oldal — 6. evfolyam, 4. szam, 2012. Oktober 14.

Arrol, hogy Zizi teologus lesz...
Rosta Izabella bemutatkozäsa
A teologusok körül sokfele teoria kering. „A teolo
Erdekes lehet az is, hogy az ember, hogyan jut arra a
gus nem is ember, nem a Földrol szarmazik, besavanyo- döntesre, hogy lelkesz lesz. Sokan valakinek a peldaja
dott, lapos, szentfazek .”, es meg folytathatnam. Az nyoman, valamilyen földöntüli elmeny atelese utan dönt
emberek többsege nem tud mihez kezdeni azzal az ügy, hogy Isten szolgalataba all. En csak a sajatomrol
informacioval, amikor arra a kerdesükre, hogy „Hova tudok nyilatkozni. 2008-ban kezdtem el taborozni
mesz tovabb tanulni?” azt valaszolom: Teologus leszek. mozgasserültekkel a MEVISZ keretein belül. Itt olyan
Sokan csak neznek räm, mint valami csodabogärra,
elmenyekben volt reszem, amit mäshol nem
tiD /y * \ta p a s z ta lh a tta m volna meg. Olyan barätsägokmäsok szänakozva azt mondjäk, hogy „nem
—M l O v kal gazdagodtam, amikert häläval tartozom
baj, az IS jö szakma” vagy ,jöl van, az IS
Istennek. Ezekben a täborokban tapasztalszep.”
tam meg az Ur merhetetlen irgalmät es
Ezekkel a valaszokkal az elso probkegyelmet, amit minden nap rank araszt,
lema az, hogy a lelkeszseg nem szakma.
ez ösztönzött arra, hogy elinduljak ezen
Jol tudom, leragott csont, de a szakmajat
az üton. Ezen kivül itt ismertem
ügy välasztja az ember, majd beletanul,
Udvardi Andrea orimagyarosdi lelkeszes üzi azt, mig a teologust ügy hivjak el
not, akit azota is peldakent allitok maerre a szolgalatra. A minap beszelgettem
gam ele, aki a kezdetek ota tamogatott, es
valakivel, aki azt mondta, hogy aki orvos
ezert köszönettel tartozom neki.
akar lenni, ne a REFI-be menjen gimnaziumba, mondvän, onnan nem lehet magas
Tehat. Rosta Izabella vagyok, születecelokat elemi. Nyilvänvalöan az Evangelikus
sem öta a Bobai Evangelikus Egyhäzközseg
Hittudomanyi Egyetemre sokkal, de sokkal kön??nyebb tagja. 2012-ben erettsegiztem a Papai Reformatus
bekerülni, mint az orvosira, sokkal kevesebb kemia, Kollegiumban, es felveteliztem az Evangelikus
biologia es persze matematikatudassal is lehet boldo- Hittudomanyi Egyetemre. Edesanyam evangelikus lelgulni.
kesz, igy mondhatom, folytatom a csaladi „hagyoSzeretnem leszögezni. a teologusok nem csekely manyt” Isten äldäsät kerem ügy a leendo evfolyamtarertelmüek. Nem azert valasztjuk a teologiat, mert többre saim, unokatestverem (Nemeth Kitti) es a magam
nem futja. ..NEM! Azert valasztjuk ezt, mert kesztetest munkajara az elkövetkezo idoben, es kerem Istent arra,
erzünk arra, hogy ezt csinaljuk. Mindez persze sok hogy melto legyek a „bobai gyülekezet teologusa” cimre,
vivodassal, es sok kerdessel jar. Egesz eletünket vegig es megalljam a helyemet az Ot valo szolgalatban.
kiserik a megvalaszolatlan kerdesek, amikkel valojaban
2012. augusztus 28.
sajat magunkat bombazzuk.________________________

A göndör haju lany
Nemeth Kitti bemutatkozäsa
Rengeteget gondolkodtam, vajon mit is kellene irnom magamrol, a döntesemrol, hogy ebbol a par sorbol
minel jobban megismerhessen a Kedves Olvaso. Nagy
szenvedelyeim az ^sag^as, a radiozas es a szinhaz, ügyhogy megeshet, hogy többen tudjak, kirol is van szo: „Ja,
igen, te vagy az a göndör hajü lany, aki azt a cikket irta,
vagy aki beszelt a radioban, vagy szerepelt a tv-ben,
esetleg akit lattunk abban a d a rab b a n .” Joleso erzes,
mikor az egyik ember odafigyel a masikra.
Nagyon sokaig dedelgetett almom volt, hogy allatorvos leszek, ennek szellemeben orientalodtam a celldömölki gimnaziumban a biologia es kemia fele, de
gyakorlatilag elmondhatom, hogy nem lett belole semmi.
Tovabbra is ott volt mellette a magyar es a müveszet,
sokkal inkabb vonzott, mint az elobb emlitett ket tantargy. S bar mindenhol, mindenkinek szilardan allitottam, allatorvos lesz belolem, volt valami, ami fele mindig
kacsingattam. Ami erdekes, tele van szeretettel, odaadassal, munkaval es annak gyümölcsevel. Legalabbis en ezt
lattam, es millioszor elgondolkodtam, milyen lenne,
h a . Ahogy közeledett az egyetemre valo jelentkezes
idopontja, panikba estem. Allatorvosi kilove, hogyan
tovabb? Pszichologia, magyar, szabad bölcseszet.
Egyik sem volt az igazi.
Tavaly a karacsonyi ünnepre valo keszülodes hozta
meg nekem a vilagossagot, hova is kell jelentkeznem,
ahol biztosan szeretnek tanulni. Egyszerre csak nem volt
kerdes, vagy hezitalas, hogy biztosan beadom a jelent-

kezesemet az Evangelikus Hittudomanyi Egyetem teologus, lelkesz szakara. Szüleim es csaladom, bar meglepodtek - edesapamat kiveve -, örülnek a döntesemnek,
es tamogatjak ennek mindennemü velejärojät. Az iskolaban rengeteg „Komolyan?!”, „Miert?! Hogyhogy?!”
kerdes bombazott, de kenytelenek voltak elfogadni ezt a
ketkedok is.
A felveteli vizsgara valo keszülesben, batoritasban,
nevetesben es segitsegben nagy szerepe volt Rostane Piri
Magda es Kendeh-Kirchknopf Laszlo lelkeszeinknek,
akiknek ezüton is szeretnem teljes szivemböl megköszönni! Az egyik legnagyobb öröm szamomra, hogy
leendo kolleganom, draga unokatestverem, Rosta Izabella (Zizi) - ahogy ez mar elterjedt hir - is ugyanott,
ugyanazt fogja tanulni, mint en. Neki is köszönettel tarto
zom a felvetelink elotti folytonos bätor^täSäert.
Erdekes modon a sikeres felveteli utan sem gondoltam egyszer sem arra, vajon helyesen cselekszem-e. Az a
velemenyem, ha barmilyen okbol nem lennek erre alkal
mas - nem csak a felveteli bizottsag döntese a^pjan -,
nem sikerült volna. Az embereknek szüksegük van a
lelki gondozasra,^ hogy erezzek, es bizonyosodjanak meg
rola, Isten mindig es mindenkit szeret, itt van nekünk,
figyel rank, egyengeti ütjainkat. Ennek szellemeben
szeretnem megkezdeni, es folytatni tanulmanyaimat remelem, a Kedves Testverek tamogatasat is elnyerve az Evangelikus Hittudomanyi Egyetem teologus, lelkesz
szakan.
Ja, ig e n . Nemeth Kitti vagyok, Kemenespalfarol.

Gyülekezeti hlrlevel 6/6. oldal — 6. evfolyam, 4. szam, 2012. Oktober 14.

Alkalmaink 2012. karacsonyig
Oktober 14.
Oktober 17.
Oktober 21.
Oktober 28.
Oktober 30.
Oktober 31.
November 1.
November 4.
November 11.
November 17.
November 18.
November 25.
December 2.
December 5.
December 7.
December 9.
December 12.
December 16.
December 21.
December 23.

Szentharomsag ünnep utani 19. vasarnap: 9 ora Adorjanhaza, 10 ora Boba
Egyhazfenntartoi jarulek beszedese: 16.30 Boba (Gyülekezeti Otthon)
Szentharomsag ünnep utani 20. vasarnap: 9 ora Adorjanhaza, 10 ora Boba,
14 ora Nemeskocs, 15 ora Kemenespalfa
Szentharomsag ünnep utani 21. vasarnap: 10 ora Boba halaado istentisztelet urvacsoraosztassal, 16 ora Koral-sziget koncert, közben Jankovics Bela elöadasa Huszar Galrol
Hösök emlekezete ökumenikus istentisztelet es koszoruzas: 18 ora Boba
(szerda) Reformacioi istentisztelet: 10 ora Boba urvacsoraosztassal,
14 ora Nemeskocs 10 ora Nemescso - A Magyar Radio közvetit istentiszteletet
(csütörtök) Temetöi istentisztelet: 15 ora Boba, 16 ora Nemeskocs
Szentharomsag ünnepe utani 22. vasarnap: 9 ora Csögle, 10 ora Boba,
14 ora Nemeskocs, 15 ora Kemenespalfa
Belet vasarnap: 9 ora Adorjanhaza, 10 ora Boba
Nyugati (Dunantuli) Evangelikus Egyhazkerület közgyülese: 9 ora Györ;
Egyhazmegyei konfirmandus csendes nap: 10 ora Köszeg
Remenyseg vasarnap: 9 ora Adorjanhaza, 10 ora Boba betakaritasi halaadas,
14 ora Nemeskocs, 15 ora Kemenespalfa
Örökelet vasarnap: 9 ora Adorjanhaza, 10 ora Boba (emlekezes a gyülekezet
halottjaira)
Advent 1. vasarnap: 9 ora Csögle, 10 ora Boba - gyertyagyujtas - urvacsoraosztassal (közös presbiteri urvacsora), 14 ora Nemeskocs, 15 ora Kemenespalfa
Adventi sorozat: 15 ora Boba
Tamas-mise: 18 ora Körmend
Advent 2. vasarnap: 9 ora Adorjanhaza, 10 ora Boba - gyertyagyujtas,
11 ora Kemenespalfa - urvacsoraosztas, 14 ora Nemeskocs
Adventi sorozat: 15 ora Boba, Egyhazfenntartoi jarulek beszedese: 16.30 Boba
(Gyülekezeti Otthon)
Advent 3. vasarnap: 9 ora Adorjanhaza, 10 ora Boba - gyertyagyujtas,
14 ora Nemeskocs, 15 ora Kemenespalfa
Ifikaracsony: 18.00 Boba
Advent 4. vasarnap: 9 ora Adorjanhaza, 10 ora Boba - gyertyagyujtas,
11 ora Nemeskocs - urvacsoraosztas, 14 ora Kemenespalfa____________________

Allando alkalmaink:
Kedd: hittanora a bobai iskolaban: 1. 3. es 5. osztalynak
Csütörtök: hittanora a bobai iskolaban: 2. 4. es 6. osztalynak
Konfirmacios elökeszitö a bobai iskolaban a 7. osztalynak kedden es csütörtökön (13.40-14.25)
Konfirmacios ora a bobai iskolaban a 8. osztalynak: kedden es csütörtökön (14.30-15.15)
Pentek 17.00 Boba - Ifjusagi ora: 17.00-tol „Kisifi” majd 18.30-tol „Nagyifi”
Vasarnap 10.00 Boba - Vasarnapi iskola

Bobai Evangelikus
Egyhazközseg

Szamunk szerzöi voltak:
Kendeh-Kirchknopf Laszlo; Kevehazi Laszlo; Nemeth Kitti; Rosta Izabella; Rostane Piri Magda.

Kiadja a Bobai Evangelikus Egyhazközseg
Rostane Piri Magda lelkesz es Szolnoki Andras felügyelö

