Evangelikus hfrek
MarcaTon innen es tül
2013. november 11. — 7. evfolyam, 3. szäm.

Am ikor Kapernaumba ertek, odamentek Peterhez azok, akik a templomadot szedtek, es megkerdeztek töle:
„A ti m estereteknem fizet templomadot? ” „De igen ” -felelte. Am ikor bement a hazba, Jezus megelözte, es igy
szölt: „M it gondolsz, Simon, a fö ld i kiralyok kiktöl szednek vamot vagy adöt: fiaiktöl-e vagy az idegenektöl? ”
M iutän igy felelt: „Az idegenektöl”, Jezus ezt mondta neki: „Akkor tehatafiakszabadok. D e hogy ne botrankoztassuk m eg öket, m enj a tengerhez, vesd be a horgot, esfo g d ki az elsö halat, amely raakad. Am ikor felnyitod a
szajat, talalsz benne egy ezüstpenzt, vedd ki, es add oda nekik ertem es erted ” (M t 17,24—2 7)

A fiak szabadok!
A Jezus koräban szedett templomadot Mozes törvenye rendelte el (2Möz 30,13kk.). Összege husz geräban, vagyis fel
sekelben volt megällapitva. »A gazdag ne adjon többet, es a nincstelen se adjon kevesebbet fel sekelnel, amikor megadjätok
az URnak szolo felajänläst vältsägdijul magatokert.« (2Möz 30,15) - olvashatjuk a törveny elöiräsät. Mivel vältsägdijrol van
szo, amit kinek-kinek önmagäert kell adnia, a jelkepes összegnek egyenlönek kell lennie, hiszen Isten elött minden emberi
elet erteke egyenlö. Jezus - Isten Fia, aki Isten häza nepehez tartozik - meg jelkepesen sem szorul megvältäsra. De nem
akarja megbotränkoztatni az adoszedöket, ezert kifizeti az elöirt összeget. Mivel az adoszedök Peter ältal kerestek meg, az ö
adojät is kifizeti. A kifogott hal szäjäban csodälatos modon talält ezüst penzböl epp ennyire telik.
A templomado evröl evre arra emlekeztette az Isten oszövetsegi nepehez tartozokat, hogy megvältäsra szorulnak. Hiäba
alkotjäk Isten välasztott nepet a földön, hiäba ällhatnak meg Isten földi häzänak, a templomnak udvaräban, csupän szolgäk,
akik nem tartoznak Isten häza nepehez, nem tagjai Isten „csalädjänak” Mert a „fiak”, Isten „csalädtagjai” szabadok: nem kell
vältsägdijat fizetniük eletükert. A törtenet a megvältäs sajätos aspektusära iränyitja figyelmünket. Amikor Jezus a kereszten
eletet adta ertünk, nemcsak a bün, a sätän es a haläl hatalmäbol vältott ki bennüinket, hanem Isten szolgäinak soräbol is, es
Isten häza nepenek, Isten „csalädjänak” tagjävä tett, hiszen a szolgasäg lelke helyett a „fiusäg” Lelket ajändekozta nekünk.
Az uj szövetseg nepe - mint Isten häza nepe es „csalädja” - örökre mentes az oszövetsegi templomado es minden mäs, az
istentisztelettel kapcsolatos oszövetsegi elöiräs alol. Hiszen ezek az elöiräsok csupän Isten szolgäinak szoltak, es nem Isten
„csalädtagjainak”
»A fiak szabadok« - mondja Jezus, de ez nem azt jelenti, hogy az istentisztelet kerdeseben kedvük szerint azt tehetnek,
amit csak akarnak. Csupän arrol van szo, hogy mär nem a häz szolgäira vonatkozo elöiräsok ervenyesek räjuk, hanem - mint
akik a häz Uränak csalädjät alkotjäk - , a csaläd eletenek rendjebe kell beilleszkedniük. A csaläd eleteben pedig központi
helyet foglal el a közös etkezes. Luthert felreertve ma sokan gondoljäk egyhäzunkban, hogy az istentisztelet adiaforon
kerdes: rendje es formäja közömbös az üdvösseg szempontjäbol. Akik igy ervelnek, elöszeretettel hivatkoznak arra is, hogy
Jezus az evangeliumok tanusäga szerint semmilyen ritust, semmilyen szertartäst sem rendelt követöi szämära. Ez azonban
sulyos felreertes. Hiszen Jezus az utolso vacsorän teste es vere szentsegenek megalapitäsakor hatärozott parancsot adott: »Ezt
cselekedjetek az en emlekezetemre!« Ezzel nem kevesebbet mondott, mint azt, hogy mostantol az en szent vacsoräm
ünneplese, mint az en halälom emlekezetenek ünneplese legyen a ti istentiszteletetek! »Ezt cselekedjetek!« - vagyis ne mäst
cselekedjetek, amikor istentiszteletre gyültök össze! Az evangelium hirdetese a viläg minden nepehez szolo küldetesetek,
aminek teljesitese minden napi kötelessegetek: ezt sem cserelhetitek fel tetszesetek szerint semmi mäsra, - de amikor mint
tanitvänyi közössegem, mint Istennek a fiusäg Lelkevel megajändekozott häza nepe, istentiszteletre jöttök össze, akkor
valamennyiszer ezt teszitek, häzam asztalänak vendegeikent reszesüljetek az ertetek vältsägul adott testem es verem
közössegeben.
Jezusnak az utolso vacsorän mondott szavait nem ertelmezhetjük mäskent, mint az uj szövetseg nepenek istentiszteletet
meghatärozo rendelkezest. Amig tehät az igehirdetes a misszio eszköze, addig az Ur testeben es vereben valo közösseg
(communio) a hivök istentisztelete. A päli levelek es Az apostolok cselekedeteiröl irt könyv tanusäga szerint az elsö szäzad
egyhäzäban a misszio es a mär megkeresztelkedett h^vök szent együttlete igy különült el egymästol. A hrvök istentiszteleten
ugyan helyet kapott a zsoltärenekles, a tan^täs es a Szentlelek mäs ajändekaival valo szolgälat is, igehirdetes azonban csak a
misszio szabadteri - vagy am^g lehetöseg volt rä - zsinagogai alkalmain hangzott. Az igehirdetes csak a negyedik szäzad
elsö feleben lett a gyülekezet istentiszteletenek resze, amikor a keresztenyseg mär nem volt üldözött valläs, es az egyhäzhoz
meg nem csatlakozott, a keresztsegben meg nem reszesült erdeklödök elött többe nem kellett titokban tartani a hivök
gyülekezetenek összejövetelere szolgälo helyet. A misszio es vele az igehirdetes igy került a sokasodo bazilikäk es
templomok falai köze, es lett elöször csak az istentisztelet bevezetö reszeve (katekumenek istentisztelete), amit a mär
megkeresztelt h^vök istentisztelete, az eucharisztia ünneplese követett. Mig a keleti egyhäz liturgiäjäban formälisan a mai
napig is megmaradt a hatärvonal a katekumenek istentisztelete es az eucharisztia ünneplese között, addig a nyugati egyhäz
istentiszteleti rendtartäsäban az igehirdetes a mise (az Ur asztalänak közössegere utalo menza szobol ered!) szerves reszeve
lett, ill. a közepkorban a predikäcio gyakran el is maradt, es csak a kijelölt igeket olvastäk föl.
Ez volt a jellemzö a 16. szäzad egyhäzäban is. Luther ilyen körülmenyek között tartotta szüksegesnek az igehirdetes
rangjänak helyreällitäsät az istentiszteleten belül. Szabällyä tette, hogy igehirdetes nelkül nem szabad istentiszteletet tartani.
A nepnek a hit dolgaiban valo nagy foku täjekozatlansägät lätva toväbb is ment, es a hetköznapi istentiszteleteket kifejezetten
igehirdetö, ill. tan^to istentisztelette tette. Ezt azonban csak ätmeneti szüksegmegoldäsnak szänta, abban bizva, hogy a hitben
fölnevelkedö uj generäcio majd minden külsö kenyszer nelkül, a „fiak” szabadsägäval elve, belsö igenytöl hajtva fogja ujra
naponta ünnepelni az Ur vacsoräjät, Isten häza nepenek es „csalädjänak” Krisztus szent testeben es vereben valo közösseget.
De vajon megszületik-e vegre ez a Luther ältal megälmodott uj generäcio?

Veghelyi A n ta l
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A palyazatokrol
Az idei esztendöben gyülekezetünkben is
sok szo esett a palyazatokrol. Nem csak
Nemeskocs kapcsan, hanem akar a nyari hittanos tabor, akar bobai epitkezessel
kapcsolatban.
A
palyazat
egy
hatalmas lehetoseg, melyben benne
lehet, es szerintem benne is kell
latni az Isten gondoskodo kegyelmet, de mint minden dolgot
tud az ember jol is es rosszul is
hasznalni. Egyhazunk, gyülekezetünk
eleteben jol kell hasznalni ezt a lehetoseget,
azert nagyon fontos, hogy beszeljünk rola, egy
kicsit megismerve ezt az egesz rendeszet.
A palyazatok jo oldala: a gyülekezet, vagy
a közösseg hozza tud jutni olyan forrasokhoz,
es igy olyan dogokat tud megvalositani, melyeket a sajat erejebol egyaltalan nem, vagy
csak igen nagy aldozatok aran lenne kepes:
epületek felujitasa, rendezvenyek vagy taborok
megszervezese. Ezert nagyon fontos, hogy le
gyen valaki, aki figyeli, mikor, milyen lehetoseg van palyazni, erti a „palyazati nyelvet”,
kitölti es beadja azokat a dokumentumokat,
melyek alapjan a kivant összeg elnyerhetö.
Aztan, termeszetesen kell egy csapat vagy közösseg, aki mindazok celok megvalositasaban
akar munkajaval, akar anyagilag segit, aldozatot hoz,^ melyekre megnyerte a palyazo a tamogatast. Igy egy palyazat lehet igencsak közös-

segepitö is, hiszen olyan emberek küzdenek
egy celert, akik azelött talan soha nem
tettek meg ilyet.
A palyazatok rossz oldala: a gyüleke
zet, vagy a közösseg hozza tud jutni
olyan forrasokhoz, es igy olyan do
gokat tud megvalositani, melyeket
a sajat erejeböl egyaltalan nem,
vagy csak igen nagy aldozatok
aran lenne kepes: epületek felujitasa, rendezvenyek vagy taborok megszervezese. Azonban a megvalositasban mar a
palyazo egyedül marad. Sehonnan nem kap segitseget, a közösseg csak elvezi, hogy mindent
keszen megkapnak. Ez azert sem jo egyreszt,
mert az elkeszült müvet (epület, rendezveny,
stb.) nem erzik a sajatjuknak, masreszt igy a
közösseg nem epül, hanem adott esetben csak
pusztul.
A palyazatok hatalmas lehetoseget jelentenek egy-egy gyülekezet, vagy közösseg elött.
Valoban olyan dolgok valnak elerhetöve, melyekröl csak almodhatott az ember korabban.
Hiszem, es vallom, hogy ebben a rendszerben
valoban a gondoskodo Isten szeretete követhetö nyomon. De ez nem a megoldas, csak egy
lehetöseg. Megoldassa attol valik, hogy a közösseg tagjai is hozzateszik azt, amit tudnak,
amit lehetösegeik engednek.

Mi van a ridikülben?
A cimben feltett kerdesre a valasz nagyon valtozatos. Bizony egy nöi
kezitaskaban, mint lattuk, a kis kezi baltatol a pot harisnyanadragon at a markas
sminkkeszletig minden lehet.
Mi van a ridikülben? Ez volt a bobai szekhelyü Lakos Adam Evangelikus
Szeretetszolgalat munkatarsainak oktober elejen, Revfülöpön, az Ordass Lajos Evangelikus
Oktatasi Központban megrendezett csendesnapjanak a cime es temaja. A Szeretetszolgalatnal
zömeben nök dolgoznak (50 munkatarsunk között ket ferfi van.), igy a tema, - mi van a
ridikülben - nagyon testhez allo volt. Miutan megerkeztünk a pentek delutani hegyestüi
kirandulasrol, a ridikül tartalmara füztük fel az esti bibliatanulmanyt: a penztarca kapcsan elö
került a Gazdag ifju törtenete, az egeszsegügyi tasak jo alkalmat kinalt az Irgalmas samariai
törtenetenek elemzesere, a sminkkeszlet kapcsan Jezus megkenetese Betaniaban törtenete került a
figyelem közeppontjaba. Szombaton delelött Kovacsne Toth Marta lelkesz kezitaskajabol egy
kisbalta került elö, melynek kapcsan Lk 3,9 es következö verseiböl kiindulva a szolgalatban nyert
örömeinkröl es megtapasztalt vesztesegeinkröl hallgattunk meg egy mindannyionk szamara sokat
jelentö elöadast. A csendesnapot urvacsoras istentisztelettel zartuk, melyen dr. Hafenscher Karoly
a konferencia központ igazgatoja szolgalt igehirdetessel.
Szeretetszolgalatunk masodik alkalommal rendezett csendesnapot. Munkatarsaink, akik Vas
megye keleti es Veszprem megye nyugati hataran, 19 települesen latjak el szolgalatukat, csak na
gyon ritkan tudnak egymassal talalkozni, ezert is, valamint a testveri es munkatarsi közösseg erösitese miatt is nagy szükseg van az ilyen alkalmakra.
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Elet es haläl vagy haläl es elet?
Oktober vegen, november elejen megkerülhetetlenül a reformaciorol es a halottak napjarol gondolkodunk. Nincs ember, akit ne foglalkoztatna a halal, aki ne
keresne a valaszt: miert, mikor, hogyan... A halalt a regiek megszemelyesitettek, majdnem olyan alakja volt, mint a szinten megszemelyesitett ördögnek. A
halal kezeben kasza volt, amivel elvagta az eletet, mint az arato a gabonaet. A
halal eljött az emberekert, megszolitotta, sot figyelmeztette oket, hogy keszüljenek föl, mert egy olyan utra kelnek hamarosan, amelyen meg sohasem jartak.
A magyar szolasmondas igy szol: "Elet es halal". Elobb az elet es utana a halal.
A születest követi az elmulas. Ebben a nepi, s egyben tudomanyos bölcsessegben helyes az idorend, amin nem is tudunk valtoztatni. Elobb a remeny es a tisztasag, majd a fogyatkozas, a remenyvesztes es a sötet halal. Talan ezert is fekete a gyasz szine^ Elet es halal, mult es jövo nem
a mi akaratunktol függ, ezert akarja az Istentol elrugaszkodott ember mindenaron a jelent epiteni
es mindent maga ellenorizni Isten helyett. De barmilyen okos, eros es magabiztos ma az ember,
elet es halal sorrendjet nem tudja megforditani, Isten nelkül pedig nem tudja megtalalni lete ertelmet es celjat.
Voltak regen települesek Magyarorszagon, ahol a menyasszonyok fekete ruhaban esküdtek.
Ez amellett, hogy gyönyörü volt, egyben elore is mutatott a halal fele^ Ez idoben a fiatal halottat
feher koporsoban temettek, eljatszva szamara a sajat meg nem elt lakodalmat, jelezve, hogy elet
es halal egybefonodik, egymast kiegeszitik. Akit ugy tud nevelni Isten kegyelmebol a csalad,
vagy az a közösseg, amihez tartozik, hogy kiskoratol kezdve Jezus feltamadasa a Szentlelek altal
fenyszerüen jelen legyen az eleteben, vagy aki felnott koraban talalkozik Jezussal, mint Pal, aki
megvakult es eszet vesztette a talalkozaskor, nos, azoknak minden megfordul az eletükben: nem
az eletre következik a halal, hanem a halälra az elet!
Mostani vilagunk, amiben elünk: halalos valosag, az elet csak pislakol benne. Tisztan elni
csak ugy tudunk benne, ha most legyozzük az önzesünket, es hogy nehogy a sirba szallokhoz legyünk hasonlok, visszaterünk ahhoz az eleterohöz, amit Isten adott nekünk a
teremteskor, es amit Jezus szemelyeben tett erthetove es
megközelithetöve. Meg kell forditani tehat mindent, ami csak az eletünket ‘
meghatarozza. Eszembe jutnak a csengersimai reformatus templom
mennyezeti kazettai. Egyiken a menny fele kinyilt kapuhoz vezeto ut ket
oldalan vilagos es sötet ruhaban ott allnak egymassal szemben az eg es a föld
fiai, de a kapu elott megfordul minden es a sötet sor vegen vilagos
fenyessegben Jezus all, vele szemben pedig mi magunk, földi
,
valosagunkban a vilagos sor vegen, a kapu elott. Szamunkra tehat a
tanulsag az, hogy elet es halal, halal es elet forduloiban Isten
'{
mellettünk all, ra hagyatkozhatunk, mert nem rejti el orcajat elolünk, ha
magunk is könyörgünk ezert a zsoltar szavaival: "Ne rejtsd el orcädat elolem, hogy ne legyek
hasonlo a s^rba szällokhoz.”

Közlemeny
Hagyomanyosan Örökelet vasarnapjan, 2013. november 24-en, a Boban 10 orakor kezdodo
istentiszteleten emlekezünk meg gyertyagyujtassal es imadsaggal azokrol a testvereinkrol, akiket
ebben az egyhazi esztendoben szolitott el közülünk az elet es halal Ura. Hivjuk es varjuk az emlekezoket erre az alkalomra.
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Halloween! Halloween?
M agyarorszägon egyre elterjedtebb, hogy a gyerm ekek es fia ta lo k oktöber 31-en beöltöznek
fö lelm etes jelm ezekbe, es elindulnak cukorkät gyüjteni. D e m iert is van ez? M i is egyältalän H allow een?
A z osi kelta hagyom anyokbol
kialakult ünnep, m elyet foleg az angolszasz területeken ünnepelnek es
tartanak. A N agy-B ritannia deli
reszen
es
E szak-F ranciaorszag
területen elo osi nepek ekkor
tarto ttak az ujev ünnepet, m ely
egyben a napisten ünnepe is volt.
H alat adtak a földert, es a term esert. D e ejszaka,
m ik o r az ev forduloj a volt, azt tartottak, hogy az elhunytak lelkei ekkor indulnak utra a holtak
biro d alm a fele es az elok es holtak közti korlat erre
az ejszakara m egszünik. F eltek tolük, hogy összezavarjak az eloket, ezert m indenfele etel- es
allataldozatot m u tattak be nekik, ezzel is segitve
oket a m ielobbi eljutasban. A zt kepzeltek, hogy
foleg a gonosz lelkek felelm etes alakot öltenek
m agukra, pl.: gonosz allatoket. A papok, m iutan
b em utattak az aldozatokat a szabad tüznel, reggel
m inden csaladnak adtak a parazsbol, hogy az
m elegitse otthonukat es tartsa tavol a gonoszt a
haztol. A z osi ünnep, m iutan a R om ai B irodalom
m eghoditotta ezt a videket, b eleolvadt a rom ai istenvilag kultuszi rendszerebe. A birodalom bukasa
utan, m ik o r a papasage lett a v ezeto szerep, III.
G ergely papa a IX. szazadban vegleg keresztyen
ünn ep n ek rendelte el novem ber elso napjat,
m egpedig a „S zent Szüz, m inden apostol vertanu,
hitvallo, s a földkereksegen elhunyt tökeletes igaz
em ber” em leknapjanak.
A z angolszasz területeken, s különösen a
m eghoditott Uj V ilagban, ahova az ir es skot bev andorlok v ittek at, egyre inkabb a gyerm ekek ünnepe lett belole. B eöltöznek különbözo felelm etes
jelm ezek b e, es a „C sokit vagy csalunk!
m ondattal csöngetnek be a hazakhoz.
m elyre a valasz, term eszetesen, valam i
kis edesseg. (A „csalunk” erede te m eg
az osi kelta hagyom anybol valo, m ikor
m eg attol feltek, hogy a v andorlo lelek
ott m arad, es b ajt hoz az elokre). A

felnottek ezalatt barati tarsasagban varjak a „kis
rem isztoket” . V idam öröm ünnep ez egyre több
helyen a vilagnak.
O ktober 31-en B oban az evangelikus tem plom ban is öröm ünnepre gyültünk egybe: reform acio ünnepi urvacsorai istentisztelet volt. Ö röm ünk
lehetett ket dolog m iatt is: 1517 oktober 31-en, m i
kor L uther M arton kiszögezte a 95 tetelbol allo vitasorozatat a w ittenbergi vartem plom falara, kezdetet vette a reform acio, m elynek fo vivm anya igy
foglalhato össze: egyedül kegyelem bol h it altal
K risztusert fogad el engem Isten igaznak. E s ennek
lehet örülni! A m asik ok: m aga az^urvacsora szentsege, am elyben Isten m egerositi, hogy büneim m eg vannak
bocsatva. N o v em b er 1-jen es
2-an a katolikus keresztyen
vilag tagjai (egyre inkabb az
evangelikus es reform atus
gyülekezeti tagok is) felkeresik elhunyt hozzatartozojuk
sirjat, leteszik az em lekezes
v iragait vagy koszoruit, es
egy gyertyat gyujtanak. N em a szellem ektol, vagy
a tevelygo lelkektol valo felelem m iatt, hanem m ert
az a kis gyertyalang is egyben hitvallas: Jezus
K risztus a V ilag V ilagossaga, aki H usvet hajnalan
gyozött a halal felett.
H allow een, m elyet eredetileg a lelkektol valo
felelem inditott, m a m ar a gyerm ekek ünnepe, a vidam sage, a szorakozase, de leginkabb az üzlete. A
külföldi film ek es sorozatok becsem pesztek ünnepeink köze a H allow een-t, a gyerekek csak az edesseg gyüjtögeteset latjak m ögötte, nem tudjak, nem
ertik m i a különbseg ünnep es ünnep
között. S zam ukra ez csak akkor valik
erthetove, ha tu djak, m egtanitjak
nekik hol a helyünk es hova tartozunk
az ev m inden napjan, m eg oktober 31en es novem ber 1-jen is.

A z adventi idoszak a keszülodes m ellet az önvizsgalat ideje is. Ilyenkor, az ünnepre valo keszüles
közben elgondolkozunk, hogy m it is tettü n k jo l, vagy eppen rosszul, m ely utan ahitozunk Isten bocsanatara. A z urvacsora szentsegeben m aga az elo es feltam adott U r ajanlja fel m agat, es ezzel együtt a bünbocsanatot. A gyülekezet területen különbözo vasarnapokon lehet elni a szentseggel. T udjuk jo l, hogy sokan
vannak, akik valam ely okbol akadalyoztatva vannak, hogy a tem plom ban eljek at az urvacsora közösseget, ezert, ahogy az elm ult evekben is, iden is szivesen in dulunk u tn ak barm elyik települesen, csaladi otthonokba, hogy m indenkihez eljussunk es m indenki elhessen az urvacsoraval.

Kerjük, jelezzek a lelkeszek fele, hova kellene mennünk!
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Titkos Tesok Bringatabor 2013, Hangos Napok, Tabortalalkozo
Junius, utolso heteben taboroztunk iden Orimagyarosdon. Tem ank
volt: a terem tes 7 napja. K epek vetitesevel, kerdesekkel beszeltük at naprol napra a terem tes hetet. M inden
nap tartottunk reggel es este ahitatot,
sok eneklessel. K irandultunk biciklivel Viszakra, m egneztük az ottani
evangelikus tem plom ot, m ajd ellatogattunk a Tünderkertbe. Terveink
között szerepelt, hogy fürdünk a Vadasa-toban, de
sajnos a hüvös ido ezt a tervünket keresztbe huzta.
^g;y azonban volt ido es lehetoseg boven sportversenyekre, közös jatekokra, szam haboruzasra a közeli
erdoben, foci m eccsekre a falu szelen levo palyan.
R endeztünk bätorsäg probat es a täbor te
rületen ejszakai bujocskat.
D elutanonkent kezm üves foglalkozasokat tartottunk, m elyek egyben egym asnak keszitett kis m eglepeteskent is
szolgaltak. M indenki arcarol gipsz-m aszkot is keszitettünk, m elyet aztan sajat izles
szerint lehetett dekoralni. U tolso napon, a
zäröalkalom ra szülök is erkeztek. A
delutan program ja m ar a keszüles jegyeben zajlott, az
esti Ki m it Tud?-ra. V acsorara szabad tüzön,
bogracsban fott pasztortarhonyat ettünk. M eg a elotte
lezajlott a varva-vart arveres: a heten gyüjtött
zsetonokert
(m elyeket
segitsegnyujtasert,
szobarendert, teritesert, különbözo versenyeken valo
ügyeskedesert lehetett begyüjteni) lehetett licitalni 1
1 targyra, m elynek ertekere, fontossagara csak a
kikialtasi
arbol lehetett következtetni, hiszen
pokrocokkal volt m inden letakarva. A z ahitat utan az
est könnyedebb resze következett: a Ki M it Tud?

ahol többnyire trefas
jelenetek hangoztak el,
vagy eppen ügyessegi
bem utatot lathattunk.
2013. julius 31. es
augusztus 2. között tartottuk
gyülekezetünk
napközis taborat az uj
Gyülekezeti Otthonban.
N em titkolt celunk volt,
hogy azok a gyerm ekek is eljussanak taborba, akik
valam ilyen okbol nem tudtak eljönni Orim agyarosdra
a nyar elejen. Legnagyobb öröm ünkre Bobarol es a
környezo falvakbol több, m int 40 gyerm ek gyült
össze. Tem ank volt: Tem plom -otthon, otthon-tem plom, mellyel azt hangsülyoztuk, hogy a
Gyülekezeti O tthon es tem plom valjek
ugyanugy a gyerm ekek eletenek reszeve,
m int a csaladi otthonuk. Sok jatekkal, locsolkodassal,
kezm üves foglalkozassal
vartuk a gyerm ekeket, m elyeket egy-egy
kiados etkezes szakitott csak meg. Reggel
rövid ahitatot tartottunk sok-sok enektessel, m ajd delutan üti äldässal inditottunk
utnak mindenkit.
M ar a taborok szervezese közben felm erült az
ötlet, hogy az osz elejen ujra jo lenne talalkozni a tabori resztevokkel. E zert is szerveztük m eg szeptemberben B oban a Tabortalalkozo. K özös enekles utan
egy rövid ahitatot követoen felelevenitettük közös
elmenyeinket, ki-ki elm ondhatta, mi törtent vele azota. A z alkalm at közös vacsora zarta. A delutan folyam an vegig a nyaron keszült kepeket vetitettük ki.
K öszönjük m indenkinek, aki barm ilyen m odon
reszt vett es segitett, hogy ez a tabor es a talalkozo
letre jöhessen._____________________________________

Köszönjük!
A Bobai Evangelikus Templomert Alapitvany kuratoriumanak elnöke, Szelestey Laszlo hozta tudomasunkra nehany
hettel ezelott, hogy megerkezett az Alapitvany szamlajara az a 236 679.- Ft, melyet az elmult evben (2012.) befizetett
adoink 1%-nak ^lajanlasa nyoman utalt at Alapitvanyunknak a NAV. Ide kivankozik azonban az a hir is, amelyet
ugyancsak nehany hettel ezelott tett közze Egyhazunk evangelikus.hu cimü internetes portalja: A Magyarorszagi Evan
gelikus Egyhaz kitüzött celjainak megvalösitasara 265 430 329.-Ft erkezett az 1%-okbol.
Mik is ezek a celok? Egyhazközsegi szinten az 1%-os felajanlasokbol evrol evre kisebb nagyobb javittatasokat vegez el az Alapitvany a templomon. A nyar folyaman elkeszült a templom elotti jarda terko boritasa, melyet ugyancsak az
Alapitvany finanszirozott. Terveink között szerepel a közeljövöben, adomanyokbol es az Alapitvany tamogatasaval, egy
uj urvacsorai keszlet beszerzese. Orszagos szinten az 1%-bol diakoniai munkat, oktatasi feladatokat finansziroz egyhazunk.
Ezuton is megköszönjük minden testverünknek, akik az adojuk 1+1%-nak felajanlasaval helyi szinten es orszagos
szinten tamogatjak a közösseg erdekeben vegzett munkat. Isten aldasa legyen az adakozokon es adomanyaikon._________

Egyhazfenntartoi jarulek beszedese.
Törvenyeink kimondjak, hogy az tartozik bele az egyhazközseg valasztoi nevjegyzekebe, aki elmult 18 eves (nagykoru),
konfirmalt es a gyülekezet anyagi terheibol is kiveszi a reszet. Ebben az esztendoben egyhazközsegünk területen sok
beruhazas indult el, vagy eppen fejezodött be: a kemenespalfai templom fütes kiepitese, a bobai uj Gyülekezeti Otthon
felepülese, vagy a nemeskocsi templomfalujitas, melynek kivitelezesi munkai ezekben a napokban indulnak el.
Mindezek különösen nagy anyagi terhet jelentenek a gyülekezeteknek. Ezert, ha lehet meg inkabb szeretnenk a testverek
szivere helyezni az egyhazfenntartoi jarulek befizetesenek fontossagat, mely iden havi 500 Ft/fo (evi 6000 Ft). A
befizetes gördülekenysege erdekeben tartunk un. „beszedo napot” a gyülekezet területen.
Boba: november 20. (szerda) es december 4. (szerda) 16 oratol 18 oraig. (Termeszetesen minden nap lehetöeg van a

beflzetesre a Szeretetszolgalat irodajaban Horväthne Ovadi Nikoletta penztärosnäl.)
Kemenespalfa: november 15. (pentek) 16 orätol 17 oraig.
Nemeskocs: a hagyomanyoknak megfeleloen, kerjük a gondnok asszonynal (mielobb) fizessek be a testverek.
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Alkalmaink advent 4. vasarnapjaig
November 17. Remenyseg vasarnap: 9 ora Adorjanhaza, 10 ora Boba betakaritasi halaadas, 14
ora Nemeskocs, 15 ora Kemenespalfa - szupplikacio
November 24. Örök elet vasarnap: 9 ora Adorjanhaza, 10 ora Boba (emlekezes a gyülekezet halottjaira)
November 29. Adventi koszoru keszftes gyermekeknek: 15 ora Boba
December 1. Advent 1. vasarnapja: 9 ora Csögle, 10 ora Boba urvacsoraosztassal (közös
presbiteri urvacsora) utana gyülekezeti kave- es teahaz, 14 ora Nemeskocs, 15 ora
Kemenespalfa
December 4. (szerda) Adventi, hetközi istentisztelet: 15 ora Boba
December 8. Advent 2. vasarnapja: 9 ora Adorjanhaza, 10 Boba, 11 ora Kemenespalfa - urvacsora, 14 ora Nemeskocs
December 9. (hetfo) Baba-mama kör: 10 ora Boba
December 11. (szerda) Adventi, hetközi istentisztelet, majd idosek klubja: 15 ora Boba
December 14. (szombat) Adventi keszülodes a gyermekekkel: 15 ora Boba
December 15. Advent 3. vasarnapja: 9 ora Adorjanhaza, 10 ora Boba, 14 ora Nemeskocs, 15 ora
Kemenespalfa
December 18. (szerda) Adventi, hetközi istentisztelet: 15 ora Boba
December 20. (pentek) Idosek karacsonya: 14 ora Boba
December 22. Advent 4. vasarnapja: 9 ora Adorjahaza, 10 ora Boba, 11 ora Nemeskocs - urvacsora, 15 ora Kemenespalfa
December 23. (hetfo) Ifikaracsony: 16 ora Boba______________________________________
Allando alkalmaink:
Kedd: hittanora az 5. 4. es 6. osztalynak;
Csütörtök: hittanora az 1. 3. es 2. osztalynak;
Konfirmacios elökeszftö a 7. osztalynak kedden (13.40-14.25);
Konfirmacios ora a 8. osztalynak: kedden (15.00-15.45) es csütörtökön (13.40-14.25);
Pentek: Ifjusagi ora: 17.30-tol „Kisifi” majd 20.00-tol „Nagyifi”
Vasarnap 10.00 Boba - Vasarnapi iskola
December 1-jen, Advent 1. vasarnapjan Mvjuk es varjuk a presbiterium tagjait a
hagyomanyos közös presbiteri urvacsora vetelre. Az alkalom utan sok szeretettel h^vunk
mindenkit az Otthonba kötetlen beszelgetesre egy kave vagy tea mellett.

Tovabbi informaciok, aktualitasok, fenykepes beszamolok a gyülekezet
honlapjan talalhatok:

boba.lutheran.hu
Bobai Evangelikus
Egyhazközseg

Szamunk szerzöi voltak:
Rostane Piri Magda; Veghelyi Antal; Kendeh-Kirchknopf Laszlo; Kendeh-Kirchknopf Anita

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

