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Éles KrisztinaÉles Krisztina

„Egymás terhét hordozzátok…”
(Galata 6,2)

Szeretetvendégségben a nádasdi evangélikusoknál

Mi tart össze egy közösséget? 

A közös érdeklődés, az azonos nem, 

kor, földrajzi adottságok és sorol-

hatnánk; legfőbb kapocs pedig a 

közös cél. Mindez azonban szinte 

semmit sem érne az egymás iránti 

tisztelet, szeretet és bizalom nélkül. 

S ha mindez párosul a hittel – hit 

abban, hogy a szeretet az élet ér-

telme – akkor hegyek mozdulnak 

meg. Akkor az ünnepek – mint 

a vendégség is – céllá válnak, „ki-

kötőkké” a  tengernyi feladatban; 

a  hétköznapok eredményei, apró 

örömei pedig ünnepekké.

A  Nádasdi Evangélikus Egyház-

község lelkésznője, Kőrösi Kriszti-

na hivatásában a kulcsszó a jelen-

lét. Jelen lenni, amikor a másiknak 

szüksége van ránk, és részt venni a 

többiek életében, hogy megérezzék, 

milyen, amikor rájuk van szükség.

Éles Krisztina: Melyek voltak a 

Nádasdi Evangélikus Egyházköz-

ség történetének legfőbb állomásai? 

Mely falvakban élő evangélikusok-

ból tevődik össze a gyülekezet? Be-

szédesek-e a számadatok?

Kőrösi Krisztina: Egyházunk 

kortörténetéhez képest azt lehet 

mondani, hogy a gyülekezet csak 

„serdülő” korát éli a maga 58 évé-

vel. Jóllehet Nádasd területén a 

reformáció óta élnek evangéliku-

sok, a körmendi anyagyülekezettől 

való elszakadását elődeink lelkes 

tenni akarása és hitük bátor meg-

élése vívta ki 1949-ben. Felújított 

templomunkat 2015-ben, éppen 

60 évvel felépítése után szenteltük 

újra. A  gyülekezet tagjai minden 

áldozatot meghoztak azért, hogy 

lelkészeiknek otthont teremtse-

nek, templomot emeljenek, majd 

tornyot is építsenek hozzá. A  ná-

dasdi templom jelenlegi oltára a 

fafaragás tehetségével megáldott 

Rác Miklós lelkész keze munkáját 

dicséri 1983-ból. Hamar híre ment 

a környéken ennek az alkotásnak, 

és felekezetre való tekintet nélkül 

érkeztek a megrendelések. Így ké-

szült el a magyarszecsődi reformá-

tus templom úrasztala és lámpates-

tei, a  püspökmolnári evangélikus 

imaház oltára, a nádasdi iskolaem-

lékmű díszeinek és feliratának fara-

gása, lámpatartók Kőszegre, vala-

mint gyertyatartók, kopjafák szép 

számmal.

Számokban mérve nem túl nagy 

a közösség, összetartásban és a se-

gítségnyújtással érintettek számát, 

valamint az elért eredményeinket 

tekintve annál nagyobb. A  gyüle-

kezet területe Nádasdon kívül ma-

gába foglal még 19 kisebb-nagyobb 

települést. Ezek közül rendszeres 

istentiszteleti alkalmak vannak 

Vasváron, Egyházashollóson, Ma-

gyarszecsődön, Egyházasrádócon. 

A gyülekezet lélekszáma Nádasdon 

240 fő, szórványokban valamivel 

kevesebb, így összesen kicsit több 

mint 400 fő.

É. K.: Milyen rendszeres progra-

mok teszik ünneppé a hétköznapo-

kat?

K. K.: Vasárnaponként Isten-

tiszteletre várjuk a hívőket, nagy 

ünnepekhez kötődően úrvacsora-

osztás történik. Januárban Ökume-
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nikus Imahét, márciusban a Nők 

Világimanapja zajlik. Húsvét után 

következik a Konfi rmáció, amely-

ben bíztató, hogy évről-évre a gyü-

lekezet lélekszámának arányaihoz 

viszonyítva elég sok fi atal részesül. 

Minden ünnepségünkhöz szere-

tetvendégségek kötődnek, ahol 

többek között megtapasztaljuk a 

közös éneklés erejét. Tartunk tan-

évzáró kerti partit a hittanos gye-

rekeknek. Nyári szünetben táboro-

kat szervezünk. Hetente vehetnek 

részt az általános- és középiskolás 

korú fi atalok ifj úsági keresztény 

foglalkozásokon, a  Gyermek Bib-

liakörbe is szeretnek jönni a leg-

ifj abbak. Július első vasárnapja a 

gyülekezeti nap. Halottak Napján 

ökumenikus megemlékezést tar-

tunk a temetőben. Karácsonykor 

pedig színjátékkal, ünnepi műsor-

ral készülünk. Gyakran járunk ki-

rándulni. Nagyon népszerű prog-

ramok zajlanak a baba-mama kör, 

az idősek klubja és az ifj úsági kör 

szervezésében is. Évente több al-

kalommal rendezünk családi napot, 

amely során tartalmasan tölthetik 

el a fi atal szülők és a nagyszülők 

egyaránt szabadidejüket, megis-

merhetik más családok értékeit és 

gondjait; s  legtöbben pedig már a 

szervezésbe is bekapcsolódnak.

É. K.: A  Nádasdért Kitüntetés 

Oklevél Fokozatának indoklásában 

a következő szerepel a lelkésznőről: 

„A  lelkész asszony az evangélikus 

gyülekezetben betöltött lelkészi hi-

vatásán túl vállalta egy szociális 

intézmény alapítását, amely 12 

települési önkormányzat terül-

tén látja el a szociális alapfelada-

tokat. A  mintaértékű intézmény 

a megalakítása óta jól működik, 

biztos munkahelyet adva több em-

ber – egy összekovácsolódott, igazi 

csapat számára. Ezenfelül közös-

ségfejlesztő tevékenysége is jelentős. 

Valamennyi korosztály részére szer-

vez keresett programokat. Önzet-

len munkájával átlagon felül járul 

hozzá – lelki egészségünk karban-

tartásán túl – községünk fejlődé-

séhez”. A fentiekből is kitűnik, hogy 

a közösség megerősítése a legfőbb 

életcélja. Folyton megújulni képes, 

innovatív ötletei pedig soha nem 

fogynak el. A  vallási elhivatottsá-

gán kívül mi motiválja?

K. K.: Én személy szerint azt 

vallom, és arra próbálom mások 

fi gyelmét is felhívni, hogy az élet 

értelme az, hogy adunk. Adunk a 

másiknak önmagunkból, erőforrá-

sainkból, hogy segítsük; gyengesé-

geinkből pedig azért, hogy érezze, 

szükség van rá, tartozik valahová. 

Ha játszunk kicsit a közösség sza-

vunkkal, fellelhetjük benne a „kö-

zös ég” kifejezést. Az egymásra 

odafi gyelő, együttműködő szemé-

lyiségek fellett van az egyként kép-

viselhető, közös érték, amelynek 

oltalma alatt megszületik egy kö-

zös elképzelés, ezt együtt megvaló-

sítják, és ettől jobbá válik, értelmet 

nyer az egyén élete. A  közösség 

elfogad, és ettől biztonságban érez-

heti magát annak minden tagja. 

Reformációs emlékmű avatása

Templombelső



35

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Háló

Éles Krisztina

Közösség nélkül elmagányosodik, 

elsorvad a lélek.

É. K.: Kiknek nyújt segítséget, 

milyen feladatokat lát el a Magyar-

országi Evangélikus Egyház által 

működtetett Diakóniai Központ?

K. K.: „Egymás terhét hordoz-

zátok, így töltsétek be a Krisztus 

törvényét.” (Galata 6,2) – ez az 

Újszövetségből idézett mondat 

keltette életre a segítő szándékot, 

amelyből töltekezik a Nádasdi Dia-

kóniai Központ. A diakónia – szol-

gálat – a kezek evangéliuma, a  ke-

zeké, amelyekkel emeljük és tartjuk 

az elesettet.

Nagyon sok beteg, egyedül ma-

radt ember él falun; akik kiszol-

gáltatottságuk miatt még jobban 

félnek, bezárkóznak, és szinte csak 

vegetálnak. A  közösséghez való 

tartozás érzését, a  gondoskodást, 

a  megértést hivatott a diakóniai 

központ 2009-től visszahozni az 

idős emberek életébe. Jelenleg több 

mint 180 főről gondoskodunk. Ét-

keztetés keretében biztosítunk napi 

egyszeri meleg ebédet azoknak az 

ellátottaknak, akik önmagukról il-

letve hozzátartozóikról egészségi 

állapotuknál vagy idős koruknál 

fogva nem tudnak gondoskodni. 

Igény szerint az étel elvihető vagy 

kérésre házhoz szállítjuk a falu-

gondnoki hálózat, valamint a szo-

ciális gondozók közreműködésé-

vel. A nehéz anyagi helyzetben élő 

ellátottak számára a térítési díjból 

kedvezményt biztosítunk. Az el-

látásra jogosult személy napi kap-

csolatba kerül a gondozóval vagy 

a falugondnokkal, aki fi gyelemmel 

kísérheti egészségi vagy lelki életé-

nek alakulását.

Másik kiemelten fontos tevé-

kenységünk a házi segítségnyújtás. 

Ahogy az a gondozási forma ne-

véből is kitűnik, ebben az esetben 

az igénybe vevő önálló életvitelé-

nek fenntartását – szükségleteinek 

megfelelően – saját lakókörnye-

zetében biztosítjuk. Szolgálatunk 

sokrétű, magában foglalja az ellá-

tott fi zikai, lelki gondozását, de se-

gítséget nyújtunk a hivatalos ügyek 

intézésében is. Így például gondos-

kodunk az ellátott személyi higi-

éniájával, valamint a háztartással 

kapcsolatos feladatai elvégzéséről 

(tisztálkodás, bevásárlás, fűtés stb.). 

Segítjük a háziorvoshoz, szakor-

voshoz való eljutást, a gyógyszerek 

kiváltását, szükség esetén kiadago-

lását; a  biztonság érzésének kiala-

kulását; igény szerint közreműkö-

dünk a családtagokkal való kapcso-

lattartásban.

Falugondnoki szolgálatot is 

működtetünk, amely közremű-

ködik az étkeztetésben, a  házi se-

gítségnyújtásban, a  közösségi és 

szociális információk szolgáltatá-

sában; az egészségügyi ellátáshoz 

való hozzájutás biztosításában, az 

óvodáskorú, iskoláskorú gyerme-

kek szállításában.

É. K.: A programokon és a Dia-

kóniai Központ működésén túl, mi-

lyen eredményeknek örülhet a gyü-

lekezet és vele a nádasdi közösség?

K. K.: 2014 a fordulat éve volt 

az egyházközség életében. Céljaink 

megvalósításához forrásokat is ta-

láltunk. Mindig arra törekedtünk, 

hogy ne a pályázatokhoz keressük 

az ötleteket, hanem fogalmazzuk 

meg szükségleteinket, közösen ter-

vezzük meg a lépéseket, amelyek 

mikro- és makrokörnyezetünk szá-

mára is pozitív változásokat hoz-

nak, és ha lehetőségünk adódik a 

tervek megvalósítására, ragadjuk 

meg az alkalmat. Ha problémaként 

fogalmazódik meg, hogy a fi atal 

Kirándul a gyülekezet



36

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Háló

Éles Krisztina

anyukáknak sem otthon sem a kör-

nyéken nincs munkalehetőségük, 

messze pedig nem szeretnének 

eltávolodni gyermekeiktől; akkor 

keresünk megoldást ‒ például egy 

kézműves műhely létrehozásával 

igyekszünk orvosolni a problémát. 

Ha ehhez az infrastruktúra adott, 

akkor keressük azokat a piaci ré-

seket, amelyekre minőségi termé-

keinkkel beköszönve rentábilisak 

lehetünk. Ha hiányzik a szakmai 

képzettség, amely munkahelyek-

hez segítheti az aktívkorú tagja-

inkat, képzéseket, tanfolyamokat 

szervezünk. Karoljuk fel például a 

ruhatervezői, vagy a tájépítészeti 

pályázatokat, úgy, hogy a kreatív 

elképzelések „prototípusait” hagy-

juk először nálunk megvalósulni. 

Engedjük, hogy a Tündérkert kiala-

kításához ki, amivel tud, de minél 

többen hozzájáruljanak.

É. K.: Milyen értéket hozott létre 

legutóbb a gyülekezet?

K. K.: Reformációi emlékfát 

ültettünk Nádasdon a gyülekeze-

ti ház udvarára a hittantábor első 

napjának záróáhítatán. A  juharfa, 

amit elültettünk, arról prédikál, 

hogy a növekedést mindig Isten 

adja. Ezért a jelenben úgy kell vé-

geznünk a feladatainkat, hogy re-

ménységgel és hittel mindig egy 

kicsit előre is tekintsünk. A  napot 

léggömbök szélnek eresztésével 

zártuk. A  színes léggömbökbe a 

gyerekek a reformációval kapcso-

latos gondolataikat helyezték el, így 

bocsátották útjukra őket.

É. K.: Milyen jövőbemutató kez-

deményezéseknek lesz mottója a se-

gítő tettrekészség?

K. K.: Pályázati forrásokból egy 

új Diakóniai intézményi épület épí-

tését tervezzük. Az épület tetőterét 

olyan közösségi térré szeretnénk 

alakítani, amely alkalmas a gyüle-

kezet különböző rétegalkalmainak 

a befogadására, mint az ifj úsági 

órák, a  különböző képzések, mun-

katársi megbeszélések, értekezletek.

A  közénk tartozó fi atalokra tá-

maszkodva csatlakozni szeretnénk a 

Keresztény Ifj úsági Egyesület isme-

retterjesztő, képző, közösségépítő, 

ifj úságsegítő, alkotó és értékmentő 

szellemiségéhez és célkitűzéseihez a 

Nádasdi KIE csoport megalapításá-

val vagy a rendszeres találkozások-

nak helyiség biztosításával, ifj úsági 

vezetők képzésével. KIE Kávéhá-

zunkban a fi atalok kulturált keretek 

között tölthetik el szabadidejüket 

egymás társaságában, egy pohár 

tea, kávé vagy forrócsoki mellett; 

s közben irányított foglalkozásokon 

vehetnek részt, körüljárhatják az 

őket érdeklő témákat. A  kávéházat 

a fi atalok működtetnék a közösségi 

szolgálat keretében meghatározott 

nyitvatartási időben.

Szeretnénk „Y’s Men klub” kép-

zést is megvalósítani, amelynek 

célja az ifj úsági körből kinőtt fi atal 

felnőttek vagy a hittanos gyerekek 

szüleinek közösségbe szervezé-

se azzal a céllal, hogy „visszafele” 

szolgáljanak, vagyis a gyerekek, if-

júság körében végzett közösségi 

munka szervezését, irányítását se-

gítsék; létrejöjjön egy munkatársi 

közösség.

Szeretnénk megvalósítani a 

presbiterek képzését, pszicho-

dráma és bibliodráma önisme-

reti foglalkozásokat. Továbbra is 

szervezünk táborokat, de a Házas 

Hétvége, Házasság Hete, a  Csalá-

dos Hétvége és a Családfa Ápolás a 

Tündérkertben is szerepel terveink 

között.
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