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Evangélikus hírekMarcalon innen és túl

„Elég neked az én kegyelmem. Mertaz én erőm erőtlenség által ér célhoz”(2kor 12,9)
2012-ben szerte a világban egyPál apostolnál ol-
vasható mondat alapján próbálunk tájékozódni:
„Az én erőm erőtlenségben nyilvánul meg” (2
Kor 12,9). Az apostol úgy örökíti ránk ezt a mon-
datot, mint amit ő – élete egy válságos szakaszá-
ban – vigaszként kapott a feltámadott Jézustól.
Erő a gyengeségben.
Jézus önmagáról mondja ezt. Néhánynappal va-
gyunk csak túl karácsonyon, ahol valóban láthat-
tuk ezt: a hatalmas Isten fia istállóban jött a világ-
ra. Szülőszoba barmok közt! És Jézus ágyán
nem volt paplan, jaj de fázott az ártatlan. Ám az
ő ereje éppen ebben az erőtlenségében nyilvá-
nult meg. Mint ahogy a felnőtt Jézus is merte vál-
lalni erőtlenségét. Fáradtan és elgyötörten ros-
kadt le a sikári kúthoz, és egy samaritánus
asszonytól kért inni. Ő, aki világokat tartott kezé-
ben és csillagokkal labdázott, elcsigázottan zu-
hant le a kút kávájára. Máskor meg kimerülten
aludt a csónak mélyén, amikor tanítványai a vi-
harral küzdöttek. Nem szégyellte gyengeségét,

amikor sírt barátja, Lázár halálról értesülve. És
ereje erőtlenségben nyilvánultmeg, amikora gol-
gotai kereszten a testi és lelki fájdalmak közepet-
te vette magára mások bűneit.
2012 igéje a mi emberi erők korlátaira is utal.
Nem kell szégyellnünk gyengeségünket. Amikor
fogytán az erőnk. Estére ólmos fáradtság lesz úr-
rá rajtunk, és kimerülten zuhanunk az ágyba.
Amikor fel sem tudunk onnan kelni, mert bete-
gek vagyunk. Amikor kezünkből a tárgyak, fe-
jünkből, mint rostán át, a gondolatok hullanak ki.
A korintusi levélből tudjuk, hogy Pál, a népek
apostola ismerte a gyengeségnek ezt az állapo-
tát. Tövis adatott a testébe, és folyamatosan gyö-
törte a Sátán angyala. Ezért háromszor kérte az
Urat, hogy a kísértő távozzék el tőle. Ekkor kapta
Jézustól ezt a vigasztaló üzenetet: „Elég neked
az én kegyelmem. Az én erőm erőtlenségben
nyilvánul meg.”
Mivel mind Jézus, mind Pál apostol tudott gyen-

ge lenni, mintegy megszentelődött az erőtlen-
ség. Ezért egy olyan világban, amely újra és újra
az erőseknek kedvez, mi vegyük észre az erőt-
lent. Akinek, Jézushoz hasonlóan, nincsen
ágyán paplan, sőt akinek már ágya sincsen. Aki
elveszítette munkáját, szeretteit, hitét. Aki az
örök vesztes. Akinek senki sem kíván ma bol-
dog új évet, aki napról napra tengeti életét. Akit
magára hagynak pártok és akit nem képviselnek
a szakszervezetek. Ám akikhez mélyre hajol a
feltámadott Jézus, és ezt mondja neki: „Elég ne-
ked az én kegyelmem. Az én erőm erőtlenség-
ben nyilvánul meg.”

Fabiny Tamás.

Elhangzott: Magyar Rádió, Lélektől lélekig,
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2012 az általános tisztújítás éve a Magyarorszá-
gi Evangélikus Egyházban. A gyakorlatban ez
azt jelenti, hogyminden egyházkormányzati szin-
ten (egyházközség, egyházmegye, egyházkerü-
let, országos egyház), a lelkészek és püspökök
kivételével, minden tisztségviselő, presbiterman-
dátuma lejár és új választásra kerül sor.
Egyházközségünk presbitériuma, az érvényben
lévő egyházi törvény előírásainak megfelelően,
módosította szervezeti és működési szabályza-
tát (továbbiakban: szmsz) a presbitérium létszá-
máról. Ezekszerint a Bobai Evangélikus Egyház-
község területén (Boba, Nemeskocs, Kemenes-
pálfa) összesen 25 presbiter végzi munkáját a
2012-2018-as ciklusban. A tisztségviselőkön kí-
vül (akik ugyancsak az szmsz-ben meghatáro-
zottak alapján tagjai a presbitériumnak), Bobán
9, Nemeskocsban 7, Kemenespálfán 3 presbiter

választható. Tisztségviselők a gyülekezetben a
felügyelő, a 3 gondnok (1 -1 Bobáról, Nemes-
kocsból és Kemenespáfáról), a pénztáros, a
számvevőszéki elnök, és a jegyző. Szeretnénk
a presbitérium eddiginél kisebb létszáma miatt is
a jövőben minden presbiteri gyűlést közösen tar-
tani és így kicsit közelebb hozni egymáshoz a
három gyülekezetet, azok örömeit és gondjait.
Az összetartozás erősítését indokolja egyház-
községeinkben, a több évszázados összetarto-
zásunkon túl, a múlt évben elindult Szeretetszol-
gálat, a Y’s man egyesület és a Vas megyei Ön-
kéntespont létrejötte is.
Amint a választási eljárásmenetrendjében láthat-
ják testvéreim, a jelölési eljárás elindult. Egyház-
községünk templomaiban is kihelyezésre kerül-
teka jelölő lapok. Azokszámára, akik a templom-
ban nem jutnak hozzá itt az újságban is megje-

lentetünk egy példányt. A Jelölő lap azonban
másolható és minden közgyűlési tag élhet jelölő
és választó jogával.
A választó közgyűlésekre a következő időpon-
tokban kerül sor: Március 11 -én, Bobán a de. 1 0
órakor kezdődő istentisztelet után, március 18-
án, Kemenespálfán a du 3 órakor kezdődő is-
tentisztelet után, március 25-én Nemeskocsban
a du 2 órakor kezdődő istentisztelet után. Kér-
jük, hogy a közgyűléseken minél nagyobb
számban vegyenek részt.
Figyelmükbe ajánlom még Dr. Fabiny Tamás az
Északi Evangélikus Egyházkerület püspökének
a tisztújítással kapcsolatos körlevelét, amelyet
szintén megtalálnak újságunkban.

A gyülekezet elnöksége

Tisztújítás 2012.
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Az intézmény 2011 . július 1 -én önállósult és vált
ki a Sartorisz szeretetszolgálattól.
Alapításának időpontja 2011 . május 23. Fenntar-
tója a Magyarországi Evangélikus Egyház A
fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján
önállóan gazdálkodó intézmény; a gazdálkodás-
ról, nyilvántartást vezet.

A diakóniai szeretetintézmény személyes gon-
doskodás nyújt ellátási területén, a házi segítség-
nyújtás és étkeztetést szolgáltatás megszervezé-
sével, az arra rászorulóknak.
Aműködését és annak kereteit világi és egyházi
jogszabályok biztosítják és alapozzákmeg.
Aszolgáltatások ellátási területét két kistérség 55

települése alkotja. Az ellátott települések centru-
mában helyezkedik el a székhely mely kedvező
közlekedési feltételei miatt az ellátottak számára
is elérhető a szolgáltatással érintett kb. 1 2km-es
sugarú körben lévő szolgáltatással lefedett 11
településekről.

I. A szakmai munka bemutatása
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma,
amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenn-
tartásátszükségleteinekmegfelelően lakókörnye-
zetében biztosítja.
A gondozási tevékenység, a szolgáltatás műkö-
dése 2011 -ban az előírásoknak megfelelően
folyt.
Az étkeztetés keretében főétkezésként napi egy-
szeri meleg ételt biztosítunk. Az étkeztetés kiszál-
lítással történik, a munkaszüneti és pihenőnapon
is.
1 . A szolgáltatások igénybevétele:

Aszolgáltatás azellátási területen hivatalosan tar-
tózkodó szociálisan rászoruló személyekre ter-
jed ki. Az ellátás igénybevétele önkéntes. Jelzés
alapján a felvételhez szükséges nyomtatványo-
kat eljutatjuk a kérelmező részére.
Az ellátást szóban illetve írásban lehet / 9/1 999.
(XI. 24.) SzCsM rendelet mellékletei csatolásá-
val / kérelmezni. A felvételhez szükséges, orvosi
igazolás, az igénybevételt megelőző hónap jöve-
delmének igazolása (nyugdíjszelvény) szemé-
lyes iratok, zárójelentések fénymásolata.
Akérelem intézményez juttatása történhet a gon-
dozónőkön keresztül is zárt borítékban, illetve
postán, vagy személyesen.
2007. január 1 -től a gondozásba kerülés feltétele
a legalább 1 óra gondozási szükséglet megléte.
Ezt az intézményvezető a benyújtott papírok, elő-
gondozás és a gondozónők véleménye alapján
vizsgálja.
2. A térítési díjak:

A fenntartó által meghatározott intézményi téríté-
si díj a házi gondozás vonatkozásában 2011 -
ben 60 Ft/ óra volt, az étkezésért 390 Ft/ nap in-
tézményi térítési díjat kellett fizetni. Aszemélyi té-
rítési díj minden esetben a jogszabályoknak
megfelelően lett megállapítva.

3. Személyi feltételek:
Aszolgálat házi segítségnyújtó szolgálata 1 veze-
tő gondozóval és 25 gondozóval kezdteműködé-
sét, közöttük 21 főállású és 4 részmunkaidős
volt. 2011 év december31én az állományi lét-
szám 29 főre emelkedett.
A szakmai munka színvonalát emeli a kötelező
képesítés megszerzése, mely követelménynek
2011 évben 16 fő tett eleget. Jelenlegi szakkép-
zett létszám 19 fő, 5 gondozó képzése folyamat-
ban van.
Az étkezéssel kapcsolatos rendelések bonyolítá-
sát, adminisztrációs munkát, és nyilvántartások
vezetését 1 fő szociális segítő végzi.
4. A szolgáltatás 2011 .évi eredmé-
nyei, mutatószámai.

Házi segítségnyújtás:
Az intézmény működését 195 fő ellátásával 1 0
településen kezdte. Aműködési engedélyben ek-
kor 204 fő ellátására volt kapacitása. A növekvő
igényekmiatt szeptemberben kérelmeztükazen-
gedély módosítását így november 15-től 440 fő-
re nőtt a férőhelyszámunk.
Intézményünk összesen 248 Fő ellátását végez-
te, közülük 122 fő egyedüllő.
Induló létszám: 2011 . július 1 -én 195 fő, ellátás-
ba került év végéig 53 fő, ellátása megszűnt 11
főnek, záró létszám 2011 . december 31 -én 237
fő. Várakozó 9 fő.
Településenkénti megoszlás (gondozott/gondo-
zónő):
Boba (44 fő / 4,5 fő), Kispirit, Nagypirit (52 fő / 5
fő), Csögle (1 8 fő / 2 fő), Celldömölk a sági és
izsákfai résszel (77 fő / 7,5 fő), Kemenespálfa (9
fő / 1 fő), Jánosháza (25 fő / 2,5 fő), Kissomlyó
(13 fő / 1 ,5 fő), Duka, Egyházashetye (19 fő / 2
fő).
A környező falvak lakossága elöregedett ezért

az ellátásra nagy szükség mutatkozik. Az ellá-
tást nehezíti, hogy kevés a fiatal munkaképes
korú a településeken, nincs munkaerő. Agondo-
zónők átlagban 8-9 fő napi gondozását végzik,
tiszteletdíjas gondozók segítségével.
Étkeztetés:
Intézményünk összesen 76 Fő étkeztetésében
nyújtott segítséget, közülük 21 fő egyedüllő. Házi
gondozásban és étkezésben is részesül:45 fő.
Igénybevételi napló alapján számolt éves étke-
zésben részesülő 37 fő.
Induló létszám: 2011 . július 1 -én 60 fő. Ellátásba
került év végéig 16 fő, ellátása megszűnt 11 fő-
nek, záró létszám 2011 . december 31 -én 65 fő.
Az szolgáltatások bevételeit az állami normatív
támogatás, egyházi kiegészítő támogatás, és a
térítési díj bevételek teszik ki.
Házi segítségnyújtásban térítési díj csak az ellá-
tott otthonában végzett tevékenységi időér kér-
hető.
Aműködést engedélyező Vas Megyei Kormány-
hivatal Szociális és Gyámhivatal, a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház Módszertani Konzíli-
uma bevonásával ellenőrizte a szolgálat műkö-
dését.
Megállapításaik:
A személyi feltételek megfelelnek a jogszabály-
ban előírtaknak. A jogszabályi dokumentációt
vezetik. A szolgáltató nyilvántartás-vezetése pél-
daértékű.
„-Az épületben vizesblokk, WC, továbbá aka-

dálymentes WC kialakítása szükséges.
Az előbbiek teljesülését a soron következő ellen-
őrzés alkalmával fogjuk vizsgálni.”

Folytatás a 3. oldalon

Beszámoló a Lakos Ádám Evangélikus
Szeretetszolgálat

2011. évi munkájáról
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Folytatás a 2. oldalról

5. Jövőbeni elképzelések, fejlesztési
irányvonalak.

A szolgálat szolgáltatás tervezési koncepciójá-
ban, szakmai programjában szerepel, a hátrá-
nyos helyzetű települések vonatkozásában törté-
nő komplex szolgáltatási rendszer kiépítése az
idős lakosság számára. Ennek megfelelően ala-
kítjuk a rövid és hosszú távú fejlesztési elképzelé-
seinket is.
Elsődleges cél a meglévő szolgáltatás fenntartá-
sa, a kapacitások maximális kihasználása. Adol-
gozók éves átlagban az ellátottak gondozására
fordítják a munkaidejük 85%-át ez maximális ki-
használtságot jelent.

Az ellátási területünkön még sok a szolgáltatás-
sal lefedetlen település, az ellátásokat ezekre
szeretnénk kiterjeszteni a működési engedély-
ben rögzített létszámig.
Az újonnan indult intézmény legsürgetőbb prob-
lémája a megfelelő székhely hiánya melyet a ha-
tóságok is kifogásoltak. 2012 első félévében min-
denképp szükséges a központ megfelelő kialakí-
tása, építése, munkaeszközök beszerzése.
A tervezett beruházás várható költsége 7 millió
Ft, ez a pénz még nem áll rendelkezésünkre.
Az ellátási terület nagysága és a hátrányos tele-
püléseken élő gondozottak ellátása miatt min-
denképp szükségünk van egy gépjárműre, me-
lyet a 2011 -évi pénzügyi eredményünk terhére
szerzünk be.

Összegzés:
A szociális munka a folyamatosan szigorodó
jogszabályi előírásoknak és a magas szintű
szakmai elvárásoknak megfelelően folyt az el-
múlt év folyamán. Az ellátottak számára az in-
tézmény dolgozói személyre szabott gondosko-
dást biztosítanak a belső szakmai szabályzások
figyelembe vételével is. Ezt az évben lefolytatott
hatósági ellenőrzések is alátámasztják.

Boba, 2012. február 6.

Mórotzné Kiss Györgyi Intézményvezető

„Hallgass Jetróra” címmel dr. Fabiny
Tamás, az Északi Evangélikus Egyház
kerület püspöke az alábbi körlevelet ír
ta 2012 vízkeresztjén egyházkerülete
lelkészeinek, felügyelőinek és gyüleke
zeteinek. (Forrás evangelikus.hu)
Kedves Testvérek!

Ezúton kívánok az Északi Egyházkerület min-
den lelkészének, felügyelőjének és gyülekezeti
tagjának áldott és békés új esztendőt.
Egyházunkban 2012 a válasz-
tások éve. Ebben az összefüg-
gésben szeretnék némi techni-
kai és lelki segítséget nyújtani.
A technikai segítség: csatoltan
megküldöm a választások tör-
vényes lebonyolításának alap-
ját jelentő 2011 . évi VI. és VII.
törvényt, valamint azt a táblá-
zatot, amely a gyülekezeti,
egyházmegyei, egyházkerületi
és országos választások termi-
nusait jeleníti meg áttekinthető
formában. Mindenkit a legko-
molyabban kérek a körültekin-
tő eljárásra és a törvényesség
maximális betartására.
Tekintettel arra, hogy nem a
paragrafusok, hanem az ige
egyháza szeretnénk lenni, en-
nél is fontosabbnak érzem azt a lelki segítséget,
amit a Biblia üzenete nyomán talán adni tudok.
Kérek mindenkit, hogy olvassa el figyelmesen
2Móz 18,1 3-1 6 alábbi szakaszát.
„MásnapMózes leült, hogy bíráskodjék a nép kö-
zött. Ott állt a nép Mózes előtt reggeltől estig. Mó-
zes apósa látta, hogy mi mindent végez a nép
között, ezért azt mondta:
- Miért így végzed munkádat a nép között? Miért
egyedül bíráskodsz, és miért kell az egész nép-
nek reggeltől estig előtted állnia?
Mózes ezt felelte apósának:

- Mert hozzám jön a nép, hogy megkérdezze Is-
tent. Mert ha valamilyen ügyük van, hozzám jön-
nek, és én igazságot teszek ember és embertár-
sa között, és tudtul adom nekik az Isten rendelke-
zéseit és utasításait.
Ekkor azt mondta Mózesnek az apósa:
- Nem jól csinálod a dolgot. Teljesen kimerülsz te
is, meg a nép is, amely veled van. Túlságosan
nehéz neked ez, nem tudod egyedül elvégezni.
Most azért hallgass a szavamra, tanácsot adok

neked, és Isten is veled lesz. Légy te a nép szó-
szólója Istennél, és te vidd ügyeiket Isten elé!
Őket pedig figyelmeztesd a rendelkezésekre és
utasításokra, és ismertesd meg velük az utat,
amelyen járniuk kell, és azt, hogy mit kell csele-
kedniük. De szemelj ki a nép közül derék, istenfé-
lő férfiakat, hűséges embereket, akik gyűlölik a
megvesztegetést, és tedd őket elöljárókká ezer,
száz, ötven vagy tíz ember fölött. Ezek tegyenek
igazságot a nép között minden időben. Minden
nagyobb ügyet vigyenek te eléd, minden kisebb
ügyben pedig tegyenek igazságot ők. Így könnyí-

tenek terheden, mert veled együtt hordozzák.
Ha így cselekszel, és Isten is ezt parancsolja ne-
ked, akkor te is helyt tudsz állni, meg ez az
egész nép is békességben mehet
vissza a helyére.
Mózes hallgatott apósa szavára, és mindent úgy
tett, ahogyan mondta neki.”
Mindebből kiderül, hogy „egyedül nem megy”,
ezért Jetró joggal figyelmezteti vejét: „nem jól
csinálod a dolgot”.

Nem azért merülünk-e mi is
gyakran ki (és hozzánk hason-
lóan a gyülekezeteink is), mert
nem tudjuk a feladatokat dele-
gálni, egyedül akarunk minden-
ben dönteni? Szemeljünk ezért
mi is ki „istenfélő férfiakat” - és
asszonyokat -, időseket és fia-
talokat, akik „gyűlölik a meg-
vesztegetést”, és Isten és em-
berek előtti felelősséggel vé-
gezhetik a munkát. Hiszem,
hogy ma is lehet ilyen elöljáró-
kat találni, akik minden szinten -
a gyülekezeti presbitériumoktól
kezdve a zsinatig menően - hi-
telesen képviselhetik a leg-
szentebb ügyet. Ha a Szentírás
fényében megfogadjuk ezt a
bölcs tanácsot, akkor a mi kö-

reinkben is békesség lesz.
Egyházunk, egyházkerületünk népe: hallgass
Jetróra!

Budapest, 2011 . vízkereszt ünnepén

Testvéri köszöntéssel és áldáskívánással:

Dr. Fabiny Tamás
püspök

Tisztújítás éve



Számunk szerzői voltak:
Fabiny Tamás, Mórotzné Kiss Györgyi, Rostáné Piri Magda, szerkesztő: Erdélyi Károly
Kiadja a Bobai Evangélikus Egyházközség
Rostáné Piri Magda lelkész és Szolnoki András felügyelő

Február 19. Ötvened vasárnap: 9 óraAdorjánháza, 1 0 óra Boba, 1 4 óra Nemeskocs, 1 5 óra Kemenespálfa
Február 22. (Hamvazószerda) Böjti istentisztelet 1 5 óra Boba
Február 26. Böjt 1 . vasárnapja: 9 óraAdorjánháza, 1 0 óra Boba (Úrvacsora), 1 4 óra Nemeskocs, 1 5 óra Kemenespálfa
Február 29. (szerda) Böjti sorozat 15 óra Boba
Március 4. Böjt 2. vasárnapja: 9 óra Csögle, 1 0 óra Boba, 11 óra Nemeskocs (Úrvacsora), 1 5 óra Kemenespálfa
Március 7. (szerda) Böjti sorozat 15 óra Boba
Március 11 . Böjt 3. vasárnapja: 9 óraAdorjánháza, 1 0 óra Boba, az istentisztelet után közgyűlés, 1 4 óra Nemeskocs, 1 5 óra Kemenespálfa
Március 14. (szerda) Böjti sorozat 15 óra Boba
Március 18. Böjt 4. vasárnapja: 9 óraAdorjánháza, 1 0 óra Boba, 1 4 óra Nemeskocs, 1 5 óra Kemenespálfa, az istentisztelet után közgyűlés
Március 21 . (szerda) Böjti sorozat 15 óra Boba
Március 25. Böjt 5. vasárnapja: 9 óra Adorjánháza, 1 0 óra Boba, 11 óra Kemenespálfa (Úrvacsora) – Templomszentelési hálaadás, 1 4 óra Nemeskocs,
az istentisztelet után közgyűlés
Március 28. (szerda) Böjti sorozat 15 óra Boba
Április 1 . Böjt 6. vasárnapja: 9 óra Csögle, 1 0 óra Boba, 1 4 óra Nemeskocs, 1 5 óra Kemenespálfa
Április 5. Nagycsütörtök: 1 9 óra Boba (Úrvacsora)
Április 6. Nagypéntek:1 0 óra Boba (Úrvacsora) – Passióolvasás, 1 8 óra Nemeskocs (Úrvacsora)
Április 8. Húsvét ünnepe: 5:30 óra Boba (Úrvacsora), 9 óra Adorjánháza (Úrvacsora), 1 0 óra Boba (Úrvacsora), 1 4 óra Nemeskocs, 1 5 óra
Kemenespálfa
Április 9. Húsvét 2. napja: 9 óra Csögle (Úrvacsora), 1 0 óra Boba (Úrvacsora), 1 4 óra Nagypirit (Úrvacsora), 1 5 óra Kispirit (Úrvacsora)
Április 1 5. Húsvét ünnepe utáni 1 . vasárnap: 9 óraAdorjánháza, 1 0 óra Boba, 1 4 óra Nemeskocs, 1 5 óra Kemenespálfa

Alkalmaink Húsvétig
Gyülekezeti hírlevél 4/4. oldal - 6. évfolyam, 1 . szám, 201 2. január 1 0.

Kedves Presbiter Testvéreim!
2006-ban rendeztükmeg először, így farsang idején, a presbiterek találkozóját és azóta már több alkalommal, több helyszínen lehettünk együtt.
Ebben az évben is szeretettel hívogatjuk testvéreinket házastársukkal együtt egy kötetlen, fehér asztal melletti beszélgetésre 2012. február 18-án,
szombaton este 18 órára a bobai kultúrházba.
Asszony testvéreinket kérjük, hogy egy tálca süteményt készítsenek a vendéglátáshoz.
Isten áldása legyen alkalmunkon, mely ebben a ciklusban az utolsó közös találkozó lesz.

Presbiterek találkozója

1 %
Szeretettel hívjuk fel testvéreink figyelmét a személyi jövedelemadó 2-szer 1%-nak felajánlására. Úgy a Magyarországi Evangélikus Egyház, mint a Bo-
bai Evangélikus TemplomértAlapítvány kéri és várja az adózók adójának felajánlott 1%-t. AMagyarországi Evangélikus Egyház ebben az évben iskolá-
inak fenntartására, a Bobai Evangélikus Egyházközség azAlapító okiratban foglalt célokmegvalósításához gyűjti az 1%-okat.




