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„De megkerdezhetne valaki: hogyan tämadnak fei a halottak? Milyen
testben jelennek meg? Esztelen! Amit vetsz, nem kel eletre, m^g elöbb el
nem rothad, es amit elvetsz, azzal nem a leendö testet veted el, hanem csak
a magot, talän büzäet vagy valami mäset.” (1Kor 15,35-37)
Amiota ember az ember, keresi a välaszt a miertek legnagyobbikära: De mi van a haläl utan?
fgy volt ez az öskeresztenyek között, s igy van ez
ma is; szeretnenk többet tudni arrol a vilägrol,
melynek remenysegünk szerint egyszer majd reszesei leszünk. A haläl utäni elet milyensegeröl a
különbözö kultüräkban a legkülönfelebb elkepzelesek lättak napvilägot, a keresztenysegen belül is
meglehetösen szmes az elkepzelesek tärhäza.
Tehät nemcsak Pält, mindenkit izgat, ho
gyan törtennek majd „ezek a dolgok”, akkor
es ott. Saul-Päl retorikai kiemelese — esz
telen; ma igy mondanänk: hogyan lehet
egyältalän ilyen „hülye kerdest” feltenni? — nem egyszerüen csak figyelem
felMväs, hanem a korinthusiak rävezetese
arra, hogy minden elkepzeles a haläl utäni
letröl csak földhözragadt probälkozäsa az
idöbe es terbe szoritott mindenkori
embernek, s hogy valojäban hogy is
lesz mindez, azt csak a JoIsten tudja... Annyi
bizonyos — Jezus URunk is ezt tamtja —, hogy „a
mennyeknek orszäga nem eves es iväs es häzasodäs”. Azaz, ne azt keressük benne, ami itt nekünk
pulzälo eletünk folyamän a legfontosabb! Az Isten
orszäga ugyanis valami egeszen mäs.
Ennek ellenere sokan megis megfoghato „tudäst” akarnak elsajätitani arrol a vilägrol, amit
egyelöre (legfeljebb!) csak „tükör ältal homälyo-

san” läthatunk. Persze jo penzert mindig akadnak
olyanok, akik vonzo tamtäsaikon keresztül megdönthetetlen bizonyossägot ärulnak az „odaätrol”
— azoknak, akiknek füle ilyesmire viszket. Az elet
ertelme azonban nem a haläl utäni dolgok
eszelös kutatäsäban keresendö, hanem a haläl
elötti eletben! Bizonnyal lesz eleg idönk es lehetösegünk a halällal foglalkozni a halälunk utän, de
amig itt az Isten-teremtette Földön,
egyszerisegünket megeljük es sorsunk
megismetelhetetlensegenek gyönyörüseges
terhet cipeljük, a földi elet dolgaival kellene
foglalkoznunk! Itt is ervenyes: mindennek
rendelt ideje van! Az elet az nem halälkultuszbol, hanem az eletböl äll,
aminek kereteit nemcsak jol, de igen jol
megalkotta a JoIsten. Ezert ne azt
keressük, amit egyszer igy is - ugy is
megkapunk
—
hiszen
aki
megszületett, annak egyszer meg is
kell halnia —, hanem kutassuk azt, amit a
Gondviselö Isten talän eppen mai napunk
valamilyen szep törtenesebe/csendes percebe rejtett el szämunkra, hogy örüljünk az eletnek, s a
globälis pesszimizmus ellenere is derüvel szolhassunk mäsoknak a lelkünkben elö remenysegröl,
vagy egyszerüen csak szavak nelkül mäsok ele elhessük azt a szeretetet, amit fölülröl kap(t)unk.

Imädkozzunk!
URam! Szeretnem tudni, hogy miert teremtetted ezt a vilägot; miert olyanra, amilyenre; s miert teremtettel bele engemet is, eppen ebbe a korba, amit most elünk? URam, add, hogy a välaszok hiänyäban
se veszitsem el eletkedvemet! Kerlek, adj mindig annyi örömet munkämban es az enyeim között szolgälva, amennyi elegseges ahhoz, hogy hüseggel betölthessem akaratodat! Ämen.____________________
Minden kedves testverünknek kivänjuk, hogy a hüsvetig vezetö Ut sok äldäst hozzon: a nagyhet
mindannyionk szämära valoban NAGY legyen. Ne csak a keszülödesröl, hanem elsösorban az elmelyülesröl ,
elcsendesedesröl szoljon, hogy vegül megerkezhessünk hüsvet igazi örömehez, a feltämadt Krisztushoz.
Morotzne Kiss Györgyi

Szolnoki Andräs

Kendeh-Kirchknopf Läszlo

Rostäne Piri Magda

intezmeny vezetö

felügyelö

beosztott lelkesz

lelkesz
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A XXII. Orszagos Hittanverseny

Marcius 23-an, szombaton, Szombathelyen került megrendezesre a XXII. Orszagos
Hittanverseny Vas megyei elödöntöje. A megyeböl 6 gyülekezet inditott csapatot a különbözö korosztalyokban: Köszeg, Nemescso,
Bük, Szombathely, Uraiujfalu es Boba. Gyülekezetünket harom csapat kepviselte a versenyen. Az 1-2. osztalyosok között nem indult
csapatunk.
A program, miutan mindenki megerkezett, es elfogyasztott 1-2 pogacsat es meleg
teat, fel 10 utan ahitattal kezdödött, melyet kö
zös enekles elözött meg. A verseny 10 orakor
vette kezdetet.
A csapatok egyesevel kaptak meg a feladatokat, melyeket meghatarozott idö alatt
kellett megoldaniuk. A csapatok felkeszültsegeret jol jellemezte, hogy mindenki a megadott
idön belül többe-kevesbe sikeresen megoldotta
azokat, es a hibak jelentös resze figyelmetlensegböl adodo apro tevesztes volt. Szoros eredmeny született, több korcsoportban is holtverseny alakult ki.
A verseny vegeztevel feszült varakozasban teltek a percek. „Nem tudja, ki nyert na-

lunk?” kerdest többször is feltettek a gyermekek, melyre, termeszetesen tagado valaszt kellett adnom. Aztan következett az eredmenyhirdetes, es kiderült, mely gyülekezet csapata
nyert, vagyis jutott tovabb az arpilis 27-en
megrendezesre kerülö döntöbe:
1-2. osztalyosoknal a köszegi gyülekezet,
3-4. osztalyosoknal a nemescsoi gyülekezet, 5
6. osztalyosoknal az uraiujfalui gyülekezet, 7
8. osztalyosoknal a bobai gyülekezet.
Köszönetet kell mondani a szombathelyi
gyülekezetnek, akik iden a rendezest vallaltak
magukra, es a Remenyik Sandor Evangelikus
Altalanos Iskolanak, akik a helyszint biztositottak, hogy szinvonalas, jol megszervezett alkalmon lehettünk együtt, melyet az is bizonyit,
hogy hazaerve egy tovabb nem jutott gyermek
is igy nyilatkozott: „Laci bacsi, en jol ereztem
magam!”
Bar a verseny mindig olyan, hogy gyöztes
csak egy van, mindenki megerdemli, hogy nev
szerint is megemlitsük, hiszen oly sok munka,
tanulas all mindenki mögött. A 3-4 osztalyosok csapata 4. helyezest ert el. Resztvevök:
Bejczi Luca, Becsi Edina, Szuh Tamas es Nemes Adrian. Az 5-6 osztalyosok csapata 3. helyezett lett. Reszvevök: Horvath Szandra, Nemes Attila, Döbrönte Tamas es Porkolab Liliana. Az 7-8 osztalyosok csapata 1. helyezett
lett. Csapattagok: Becsi Eszter, Horvath Fruzsina, Morotz Reka Rebeka es Porkolab Vivien
Noemi.
Gratulalunk mindenkinek a szep eredmenyhez!
Rostane Piri Magda
es Kendeh-K. Laszlo

Gusztav Adolf Vasi Halaado Nap; Sarvar, 2013. majus 26
2007 ota ketevente kerül megrendezesre a Gusztav Adolf Vasi Halaado nap. Ebben az evben különös
aktualitast ad az ünnepnek, hogy 410 esztendövel ezelött alakult meg a mai egyhazmegye területen az
elsö esperesseg, a Kemenesaljai Egyhazmegye.
Mivel a magyarorszagi reformacio egyik fontos központja Sopron es Papa mellett Sarvar volt, ezert a
megemlekezes sz^nhelyet is Sarvarra, a Nadasdy varba es környezetebe tervezzük. Ahogy az mar lenni
szokott az ünnep urvacsorai istentisztelettel kezdödik es az ebedutani idöben lesznek különbözö programok: kiallitas megnyito, könyv bemutato, egyhazmegye bemutato, gyermekprogramok, koncertek, sport
es müveltsegi versenyek.
Marcius elsö napjaiban elindult egy levelezös egyhaztörteneti verseny, melynek elsö fordulojat megtalalhatjak az egyhazmegye honlapjan (http://vasev.lutheran.hu), valamint lapunk mellekletekent. Bator^tjuk, vegyen reszt a levelezös versenyben es jöjjön el velünk a halaado napra is. A közös utazast mindenkeppen megszervezzük.
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Kedves Mindnyäjan!
A Magyarorszägi Evangelikus Egyhäz hozzäsegftette intezmenyünket a Lakos Adam
Evangelikus Szeretetszolgälatot egy 9 szemelyes mikrobusz megväsärläsähoz, fgy
megoldodtak gondozottaink szällftäsäval, orvoshoz juttatäsäval kapcsolatos gondjaink. Az
auto szabad kapacitäsa eseten biztosftott az igenybevetel a Bobai Evangelikus
Egyhäzközseg gyülekezetei, az egyhäzközseget tämogato alapftvänyok, egyesületek
szämära is. A kihasznältsäg erdekeben a gepjärmüvet a lakossäg szolgälatäba is älEtjuk,
illetve berbe adjuk. A berbeadäs es az egyeb szällftäsi tevekenysegek elvegzese, nem
veszelyeztethetik a gondozottak egeszsegügyi intezmenybe valo eljutäsät.
A szällitäs nem tartozik az alapfeladataink köze, ehhez a tevekenyseghez nem kapunk
sem ällami, sem egyhäzi tämogatäst, ^gy az intezmeny nem tudja a szällftäsokat ingyenesen vegezni. A szällftäsok önköltsege 121 Ft/km.
Gondozottaink, a gyülekezet, es az egyhäzközseget tämogato alapftvänyok, egyesü
letek szämära termeszetesen az intezmeny kedvezmenyt biztosft, ^gy a szällftäsert alacsonyabb összegü teritest kell fizetni. A költsegek, a szällftäst igenybevevök között, egyenlö
aränyban osztodnak.
Szällftäsi teritesi dij a szeretetszolgälat gondozottai szämära: 50 Ft/km, 50 km felett az
elsö värakozäsi ora utän, megkezdett oränkent 700 Ft älläsi dijat kell fizetni.
Nem kell a szällftäsert fizetni a Bobai Evangelikus Egyhäzközseg bobai templomäba, es
intezmenyi, gyülekezeti rendezvenyre szällitäs eseten.
Szällftäsi teritesi dij a Bobai Evangelikus Egyhäzközseg gyülekezetei, az egyhäzközseget
tämogato alapftvänyok, egyesületek szämära 57 Ft/km, plusz az autovezetö berköltsege.
Szällftäsi teritesi dij lakossägi igenybevetel eseten: 121 Ft/km, plusz megkezdett
oränkent 700Ft älläsi dij. Soför nelküli berbeadäs eseten egy napon belül 110 Ft/km.
A szällftäsi kilometer meghatärozäsa a telephely es az uti cel viszonylatäban törtenik,
menetlevel alapjän.
A szällftäsi igenyt kerjük, idöben jelezzek, az utazäs elött legaläbb egy hettel, de legfeljebb 2 munkanappal, hogy az biztosabban meg tudjon valosulni, illetve hogy mindenki
szämära is gazdasägosan tudjuk szervezni a feladatokat
A szeretetszolgälat autojänak köszönhetöen lehetöseg nyüik arra, hogy igeny eseten
olyan plusz szolgältatäsokat vegezzünk, amire eddig nem, vagy csak korlätozott mertekben volt lehetöseg peldäul tervezzük havonta beväsärlo utakat, a temetöbe valo eljutäst segiteset, istentiszteletekre valo eljutäst segfteset. Kerjük azok jelzeset, akik szAesen elnenek ezekkel a lehetösegekkel.
Morotzne Kiss Györgyi
intezmenyvezetö
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Alkalmaink Szenthäromsäg vasärnapjäig
Märcius 28. Nagycsütörtök: 19 ora Boba (Urvacsora)
Märcius 29. Nagypentek: 10 ora Boba (Urvacsora) - Passioolvasäs, 18 ora Nemeskocs (Urva
csora) - Passioolvasäs
Märcius 31. Husvet ünnepe: 6 ora Boba (Urvacsora), 9 ora Adorjänhäza (Urvacsora), 10 ora Bo
ba (Urvacsora), 14 ora Nemeskocs, 15 ora Kemenespälfa
Aprilis 1.
Husvet 2. napja: 9 ora Csögle (Urvacsora), 10 ora Boba (Urvacsora), 14 ora
Nagypirit (Urvacsora), 15 ora Kispirit (Urvacsora)
Aprilis 7.
Husvet ünnepe utäni 1. vasärnap: 9 ora Csögle, 10 ora Boba, 14 ora Nemeskocs, 15
ora Kemenespälfa
Aprilis 14. Husvet ünnepe utäni 2. vasärnap: 9 ora Adorjänhäza, 10 ora Boba,
Aprilis 21. Husvet ünnepe utäni 3. vasärnap: 9 ora Adorjänhäza, 10 ora Boba, 14 ora
Nemeskocs, 15 ora Kemenespälfa
Aprilis 28. Husvet ünnepe utäni 4. vasärnap: 9 ora Adorjänhäza, 10 ora Boba,
Mäjus 5.
Husvet ünnepe utäni 5. vasärnap: 9 ora Csögle, 10 ora Boba, 14 ora Nemeskocs, 15
ora Kemenespälfa
Mäjus 9.
Mennybemenetel ünnepe: 10 ora Boba, 11 ora Nemeskocs (Urvacsora)
Mäjus 12. Husvet ünnepe utäni 5. vasärnap: 9 ora Adorjänhäza, 10 ora Boba — konfirmäcioi
vizsga
Mäjus 19. Pünkösdvasärnap: 9 ora Csögle-Adorjänhäza mindket helyen urvacsora, 10 ora
Boba (Urvacsora), 14 ora Nemeskocs-Nagypirit (Urvacsora), 15 ora KemenespälfaKispirit (Urvacsora)
Mäjus 20. Pünkösdhetfö: 10 ora Boba — konfirmäcioi istentisztelet (Urvacsora), 15 ora Boba
— szeretetvendegseg jubilälo konfirmandusoknak
Mäjus 26. Szenthäromsäg vasärnap: 10 ora Särvär — Gusztäv Adolf Vasi Hälaado Nap, 410
eves a Vasi egyhäzmegye, egesz napos ünnepseg Särväron.
Allando alkalmaink:
Kedd: hittanora a bobai iskoläban: 1. 3. es 5. osztälynak
Csütörtök: hittanora a bobai iskoläban: 2. 4. es 6. osztälynak
Konfirmäcios elökeszftö a bobai iskoläban a 7. osztälynak kedden es csütörtökön (13.40-14.25)
Konfirmäcios ora a bobai iskoläban a 8. osztälynak: kedden es csütörtökön
Pentek 17.30 ora Boba - „Kis” Ifi - Ifjusägi ora
Pentek 19.30 ora Boba - „Nagy” Ifi - Ifjusägi ora

Bobai Evangelikus
Egyhäzközseg

Szämunk szerzöi voltak:
Kendeh-Kirchknopf Läszlo; Morotzne Kiss Györgyi; Rostäne Piri Magda; Szolnoki Andräs.

Kiadja a Bobai Evangelikus Egyhäzközseg
Rostäne Piri Magda lelkesz es Szolnoki Andräs felügyelö

